Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací o:

1) podnětu ze dne 18. 4. 2013, zadavatel Hlavní město Praha, sp. zn. P143/2013/VZ, řízení
zahájeno pod sp. zn. S519/2014/VZ,
2) podnětu ze dne 9. 4. 2014, zadavatel městská část Praha 10 (nezveřejnění smluv na profilu
zadavatele), sp. zn. P308/2014/VZ, resp. sp. zn. S555/2014/VZ,
3) podnětu ze dne 16. 5. 2014, zadavatel Ostrava, sp. zn. P401/2014/VZ, řízení zahájeno pod
sp. zn. S842/2014/VZ,
4) podnětu ze dne 28. 7. 2014, zadavatel Dopravní podnik hlavního města Prahy,
sp. zn. P616/2014/VZ,
5) podnětu ze dne 21. 8. 2014, zadavatel Hlavní město Praha, sp. zn. P774-779/2014/VZ,
P781-809/2014/VZ, P811-835/2014/VZ,
6) podnětu ze dne 21. 8. 2014, zadavatel Středočeský kraj, sp. zn. P751-773/2014/VZ.

Žadateli byly poskytnuty následující informace:

K bodu 1) Ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S519/2014/VZ bylo vydáno prvostupňové
rozhodnutí, které není pravomocné, neboť proti němu byl podán rozklad a o rozkladu nebylo
doposud rozhodnuto.
K bodu 2) Ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S555/2014/VZ bylo vydáno prvostupňové
rozhodnutí, proti kterému byl podán rozklad. Rozhodnutím předsedy Úřadu byl rozklad zamítnut
a prvostupňové rozhodnutí potvrzeno. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 7. 10. 2015.
K bodu 3) Ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S842/2014/VZ bylo vydáno prvostupňové
rozhodnutí, které není pravomocné, neboť proti němu byl podán rozklad a o rozkladu nebylo
doposud rozhodnuto.
K bodu 4) Šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P616/2014/VZ bylo ukončeno s tím, že Úřad
neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední. O výsledku jste byli informováni
sdělením Úřadu ze dne 24. 2. 2015.
K bodu 5) Na základě podnětů sp. zn. P774-778/2014/VZ, P781-791/2014/VZ, P793-809/2014/VZ,
P811-823/2014/VZ, P825-829/2014/VZ a P832-835/2014/VZ byla zahájena správní řízení, posléze

spojena pod sp. zn. S918,919,920,921,922,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,
936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,
958,959,960,961,962,963,964,965,967,968,969,970,971,974,975,976,977/2014/VZ. Ve věci nebylo
dosud vydáno pravomocné rozhodnutí. Prošetřování zbylých podnětů pod sp. zn. P779/2014/VZ,
P792/2014/VZ, P824/2014/VZ, P830/2014/VZ a P831/2014/VZ bylo ukončeno s tím, že Úřad
neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední.
K bodu 6) Na základě podnětů sp. zn. P751-761/2014/VZ, P765/2014/VZ, P769/2014/VZ
a P772/2014/VZ bylo zahájeno správní řízení pod sp. zn. S1070,1071,1072,1073,1074,1075,
1076,1077,1078,1081, 1082,1083,1084,1085/2014/VZ. Ve věci již bylo vydáno rozhodnutí, které
nabylo právní moci dne 31. 7. 2015. Prošetřování zbylých podnětů pod sp. zn.
P762-764/2014/VZ, P766-768/2014/VZ, P770/2014/VZ, P771/2014/VZ a P773/2014/VZ bylo
ukončeno s tím, že Úřad neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední.
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