
 

 

 
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací: 

1) o podnětu ze dne 21. 11. 2012, zadavatel Dopravní podnik hlavního města Prahy (Xanthus),  
sp. zn. P1164/2012/VZ a případném zahájení správního řízení – uvedení spisové značky  
a informace, zda již bylo ve věci rozhodnuto, v kladném případě požadujete kopii rozhodnutí, 

2) o podnětu ze dne 18. 4. 2013, zadavatel Hlavní město Praha, sp. zn. P143/2013/VZ, 
3) o podnětu ze dne 18. 4. 2013, jež byl rozšířen podnětem ze dne 1. 11. 2013, zadavatel Hlavní město 

Praha, dříve vedený pod sp. zn. P346/2013/VZ, nyní řešený pod sp. zn. P200/2014/VZ, 
4) o podnětu ze dne 4. 12. 2013, zadavatel obec Veltrusy, sp. zn. P1088/2013/VZ a případném 

zahájení správního řízení – uvedení spisové značky a informace, zda již bylo ve věci rozhodnuto, v 
kladném případě požadujete kopii rozhodnutí, 

5) o podnětu ze dne 29. 10. 2012, zadavatel Městská část Praha 10, sp. zn. P1085/2012/VZ, ve věci 
prověření uzavřené Rámcové smlouvy; k danému uvádíte následující: Úřad se zadavatelem zahájil 
správní řízení v březnu roku 2013, sp. zn. S112/2013/VZ a ve věci vydal rozhodnutí; zadavatel podal 
v listopadu roku 2013 proti rozhodnutí Úřadu rozklad; k uvedenému požadujete informaci, zda již 
bylo ve věci pravomocně rozhodnuto a jak, 

6) o podnětu ze dne 31. 7. 2012, zadavatel Akademie výtvarných umění, sp. zn. S478/2013/VZ; ve věci 
dle Vašich informací byla Úřadem uložena pokuta ve výši 40 000,- Kč a proti rozhodnutí podal 
zadavatel rozklad; k uvedenému požadujete informaci, zda již bylo ve věci pravomocně rozhodnuto 
a jak, 

7) o podnětu ze dne 4. 2. 2014, zadavatel město Brno (Gordic), sp. zn. P120/2014/VZ, 
8) o podnětu ze dne 18. 3. 2014, zadavatel městská část Praha 8 (domov důchodců – doplnění 

předešlého podnětu, sp. zn. P564/2013/VZ), 
9) o podnětu ze dne 24. 3. 2014, zadavatel městská část Praha 10 (přístavba MŠ), sp. zn. 

P251/2014/VZ, 
10) o podnětu ze dne 9. 4. 2014, zadavatel městská část Praha 10 (nezveřejnění smluv na profilu 

zadavatele) 
 
Žadateli byly poskytnuty následující informace: 
K bodu 1) Šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P1164/2012/VZ bylo ukončeno. O výsledku jeho šetření 
jste byli informováni dne 23. 1. 2014. Úřad v předmětné věci zahájil dne 20. 1. 2014 správní řízení vedené 
pod sp. zn. S42/2014/VZ, neboť získal pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem. Uvedené 
správní řízení probíhá, tudíž rozhodnutí ve věci nebylo dosud vydáno. 
 
K bodu 2) Šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P143/2013/VZ stále probíhá. 
 
K bodu 3) Šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P200/2014/VZ stále probíhá. 
 
K bodu 4) Šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P1088/2013/VZ bylo ukončeno. Úřad v předmětné věci 
zahájil správní řízení vedené pod sp. zn. S97/2014/VZ, a to z důvodu možného spáchání správního deliktu 
zadavatelem. Uvedené správní řízení probíhá, tudíž rozhodnutí ve věci nebylo dosud vydáno. 
 
K bodu 5) Řízení o rozkladu bylo vedeno pod sp. zn. R267/2013/VZ, rozhodnutí nabylo právní moci dne  
30. 4. 2014 a je veřejně dostupné na webových stránkách Úřadu www.uohs.cz, ve sbírce rozhodnutí, 
konkrétně pod níže uvedeným odkazem:  

http://www.uohs.cz/
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 http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11453.html 
 
K bodu 6) Řízení o rozkladu bylo vedeno pod sp. zn. R321/2013/VZ, rozhodnutí nabylo právní moci dne  
1. 4. 2014 a je veřejně dostupné na webových stránkách Úřadu www.uohs.cz, ve sbírce rozhodnutí, 
konkrétně pod níže uvedeným odkazem: 
 http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11336.html 
 
K bodu 7) Šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P120/2014/VZ stále probíhá. O uvedeném jste byli 
informováni dne 11. 3. 2014. 
 
K bodu 8) O výsledku šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P564/2013/VZ jste byli informováni dne  
29. 11. 2013. Vzhledem k tomu, že dne 18. 3. 2014 bylo Úřadu doručeno doplnění podnětu o nové 
skutečnosti, šetření ohledně této části nadále probíhá pod výše uvedenou spisovou značkou. 
 
K bodu 9) Šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P251/2014/VZ stále probíhá. O uvedeném jste byli 
informováni dne 22. 4. 2014. 
 
K bodu 10) Šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P308/2014/VZ stále probíhá. O uvedeném jste byli 
informováni dne 12. 5. 2014. 
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