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POSKYTNUTÍ INFORMACE VE SMYSLU § 13 ODST. 1 ZÁKONA Č. 106/1999 SB., 
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

Číslo jednací: Vyřizuje: V Brně dne: 

ÚOHS-D686/2012/VZ-21206/2012/521/JHn Mgr. Harvánek 22. 11. 2012 

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 6. 11. 2012 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 kopií rozhodnutí, která se týkají tzv. „losovaček“ 
a sdělení, zda jsou rozhodnutí již pravomocná, popřípadě zda běží lhůta k podání opravného 
prostředku. Požadavek se týká níže uvedených zadavatelů a veřejných zakázek: 

 zadavatel – Povodí Vltavy, státní podnik, veřejná zakázka: „Zvýšení kapacity koryta Vltavy 
v k. ú. Nové Ouholice a Veltrusy“, 

 zadavatel – Povodí Vltavy, státní podnik, veřejná zakázka: „Protipovodňová opatření lokality 
Svrčovec“, 

 zadavatel – město Šternberk, veřejná zakázka: „Stavební úpravy ulic Lhotská a Na Bažinách 
ve Šternberku“, 

 zadavatel – město Kostelec nad Labem, veřejná zakázka: „Volnočasové centrum Kostelec nad 
Labem“, 

 zadavatel – Jihočeský kraj, veřejná zakázka: „Rekonstrukce silnice III/1508 a 15015, průtah 
obcí Rapšach“, 

 zadavatel – obec Cítov, veřejná zakázka: „Revitalizace společenského zařízení“, 

 zadavatel – obec Svijany, veřejná zakázka: „Výstavba kanalizace Svijany“, 

 zadavatel – Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, veřejná zakázka: 
„Most ev. č. 44620-5, Střeň“, 

 zadavatel – hlavní město Praha, veřejná zakázka: „Zajištění inženýrské činnosti při přípravě 
a realizaci stavby č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem“, 

 zadavatel – obec Neumětely, veřejná zakázka: „Splašková kanalizace Neumětely – II. Etapa“. 
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 K Vaší žádosti Úřad uvádí, že požadavek na poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu v níže 
uvedených správních řízeních, tj.: 

 správní řízení vedené pod sp. zn. S60/2012/MPr ve věci možného spáchání správního deliktu 
podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, zadavatelem – Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 70889953, se sídlem 
Holečkova 8/106, 150 24 Praha 5, při zadávání veřejné zakázky „Zvýšení kapacity koryta 
Vltavy v k. ú. Nové Ouholice a Veltrusy“ v užším řízení, jehož oznámení bylo v informačním 
systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 29. 3. 2011 pod ev. č. 60058017, 

 správní řízení vedené pod sp. zn. S66/2012/PPo ve věci možného spáchání správního deliktu 
podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, zadavatelem – Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 70889953, se sídlem 
Holečkova 8/106, 150 24 Praha 5, při zadávání veřejné zakázky „Protipovodňová opatření 
lokality Svrčovec“ v užším řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných 
zakázkách uveřejněno dne 31. 5. 2011 pod ev. č. 60060684, ve znění oprav provedených dne 
17. 6. 2011, 

 správní řízení vedené pod sp. zn. S38/2012/ASh ve věci možného spáchání správního deliktu 
podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, zadavatelem – město Šternberk, IČ 00299529, se sídlem Horní náměstí 
16, 785 01 Šternberk, při zadávání veřejné zakázky „Stavební úpravy ulic Lhotská a Na 
Bažinách ve Šternberku“ v užším řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému 
o veřejných zakázkách uveřejněno dne 25. 5. 2011 pod ev. č. 60060490, 

 správní řízení vedené pod sp. zn. S15/2012/PPo ve věci možného spáchání správního deliktu 
podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, zadavatelem – město Kostelec nad Labem, IČ 00236951, se  sídlem 
náměstí Komenského 1, 277 13 Kostelec nad Labem, při zadávání veřejné zakázky 
„Volnočasové centrum Kostelec nad Labem“, v užším řízení, jehož oznámení bylo 
v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 8. 3. 2011 pod 
ev. č. 60057275, 

 správní řízení vedené pod sp. zn. S131/2012/DŘí ve věci možného spáchání správního deliktu 
podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, zadavatelem – Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace, IČ 70960399, se sídlem Lipenská 120, 772 11 Olomouc, při zadávání veřejné 
zakázky „Most ev. č. 44620-5, Střeň“ v užším řízení, jehož oznámení bylo v informačním 
systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 7. 3. 2011 pod evid. č. 60057244, 

 správní řízení vedené pod sp. zn. S29/2012/JHn ve věci možného spáchání správního deliktu 
podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, zadavatelem – Jihočeský kraj, IČ 70890650, se sídlem U Zimního 
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce 
silnice III/1508 a 15015, průtah obcí Rapšach“ v užším řízení, jehož oznámení bylo 
v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 17. 5. 2011 pod 
ev. č. 60060198, 
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 správní řízení vedené pod sp. zn. S22/2012/JHn ve věci možného spáchání správního deliktu 
podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, zadavatelem – obec Cítov, IČ 00236764, se sídlem Cítov č. p. 203, 
277 04 Cítov, při zadávání veřejné zakázky „Revitalizace společenského zařízení“ v užším 
řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 
1. 7. 2011 pod ev. č. 60061947, ve znění oprav uveřejněných dne 4. 7. 2011, dne 18. 7. 2011 
a dne 5. 8. 2011, 

 správní řízení vedené pod sp. zn. S39/2012/JHn ve věci možného spáchání správního deliktu 
podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, zadavatelem – obec Svijany, IČ 00671908, se sídlem Svijany č. 71, 
463 46 Příšovice, při zadávání veřejné zakázky „Výstavba kanalizace Svijany“ v užším řízení, 
jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 
6. 5. 2011 pod ev. č. 60059838, 

Úřad rozhodnutím č. j.: ÚOHS-D686/2012/VZ-22131/2012/521/JHn ze dne 22. 11. 2012 odmítl. 
Úřad dodává, že meritorní rozhodnutí v uvedených správních řízeních dosud nenabyla právní moci. 
 
 Na základě Vaší žádosti Vám Úřad zasílá 

 kopii pravomocného rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S19/2012/VZ-5021/2012/510/ASh ze dne 
23. 10. 2012, vydaného ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S19/2012/ASh ve věci 
přezkoumání úkonů zadavatele – hlavní město Praha, IČ 00064581, se sídlem Mariánské 
náměstí 2, 110 01 Praha 1, při zadávání veřejné zakázky „Zajištění inženýrské činnosti při 
přípravě a realizaci stavby č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem“, 
v užším řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách 
uveřejněno dne 24. 6. 2011 pod ev. č. 6006172102001, ve znění oprav uveřejněných dne 22. 
7. 2011 a dne 29. 7. 2011, a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 28. 6. 2011 
pod evidenčním číslem 2011/S 121-201119, ve znění dodatečných informací uveřejněných 
dne 23. 7. 2011 a dne 2. 8. 2011, 

 kopii pravomocného rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S90/2012/VZ-6055/2012/540/JNv ze dne 
5. 10. 2012, vydaného ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S90/2012/JNv ve věci 
přezkoumání úkonů zadavatele – obec Neumětely, IČ 00233633, Příbramská 43, 267 24 
Neumětely, při zadávání veřejné zakázky „Splašková kanalizace Neumětely – II. Etapa“, 
v užším řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách 
uveřejněno dne 2. 9. 2011 pod ev. č. 60064743. 

Za poskytnutí informace nepožadujeme žádnou úhradu. 

 

S pozdravem 

 

 
 
JUDr. Eva Kubišová 
místopředsedkyně 
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Obdrží: 
Oživení, o.s., Lublaňská 398/18, 120 00  Praha 2 


