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POSKYTNUTÍ INFORMACE VE SMYSLU § 6 ODST. 1 ZÁKONA Č. 106/1999 SB., 
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

Číslo jednací: Vyřizuje: V Brně dne: 

ÚOHS-V196/2013/IN-22738/2013/524/MŠa Mgr. et Mgr. Šaroch 27. 11. 2013 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. 11. 2013 Vaši žádost 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).  

 Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí informací, za roky 2011, 2012 a 2013 do současné 
doby, kolik správních řízení v oblasti veřejných zakázek Úřad zastavil, protože se stala zjevně 
bezpředmětnými z důvodu, že smlouva na realizaci zakázky byla uzavřena. Konkrétně se má jednat 
o ty případy, kdy mělo řízení následující schéma: 

1. navrhovatel podal Úřadu návrh na přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení 

2. zadavatel smlouvu podepsal (po uplynutí zákonné lhůty) 

3. Úřad správní řízení zastavil z důvodu, že zadavatel podepsal smlouvu. 

 

Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, směřuje-li žádost 
o poskytnutí informace k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, 
nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující 
vyhledání a získání zveřejněné informace. 

 Podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, trvá-li žadatel na 
přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne. 

 Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné 
subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí 
přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním 
informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání 
informací. 

 Podle § 123 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“), Úřad průběžně uveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí podle tohoto zákona na 
své internetové adrese. 
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V souvislosti s výše uvedeným k Vaší žádosti Úřad uvádí, že Vámi požadované informace jsou ve 
smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení 
s ustanovením § 123 zákona zveřejněny na internetové adrese Úřadu www.uohs.cz/cs/verejne-
zakazky/sbirky-rozhodnuti.html. V databázi pravomocných rozhodnutí vydaných Úřadem lze 
vyhledávat podle jednotlivých kritérií. V souvislosti s Vaším dotazem lze doporučit v pravé části 
stránky – vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí – nastavení kritéria „rok“ v případě, že hledáte 
rozhodnutí zahájená v daném roce, resp. nastavení kritéria „rok vydání“, hledáte-li rozhodnutí 
v daném roce vydaná. Kritérium „oblast“ je potřeba zúžit na oblast „veřejné zakázky“, a v kritériu 
„typ rozhodnutí“ je potřeba nastavit typ „§ 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. – zastaveno“. 
Pomocí tohoto správného nastavení dojde k vyhledání všech pravomocných rozhodnutí (usnesení) 
Úřadu v oblasti veřejných zakázek, jimiž byla správní řízení zastavena podle ustanovení 
§ 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť se 
žádost (návrh) stala zjevně bezpředmětnou. Konkrétní Vámi požadovaný důvod zastavení 
správního řízení pro bezpředmětnost pak lze identifikovat z textu samotného rozhodnutí 
(usnesení). 

 

Za poskytnutí této informace nepožadujeme žádnou úhradu. 

 

S pozdravem 

 

 
 
JUDr. Eva Kubišová 
místopředsedkyně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
Ateliér Velehradský, s. r. o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno 
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