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Věc:  Částečné poskytnutí informace 
 
 
Vážená paní magistro, 
 
žádostí o poskytnutí informací ze dne 25. 2. 2013 jste žádala o poskytnutí kopií všech rozhodnutí 
vydaných ve správních řízeních vedených ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Národní 
památkový ústav, IČ 75032333, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1 – Malá Strana – při zadávání 
veřejné zakázky „Kuks – Granátové jablko; Hospital – realizace budovy“, zadávané v otevřeném 
řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 
28. 3. 2012 pod ev. č. 7202011011081, ve znění oprav provedených dne 30. 3. 2012 pod ev. 
č. 7202021011081, ve znění oprav provedených dne 18. 5. 2012 pod ev. č. 7202011017182, ve 
znění oprav provedených dne 28. 5 2012 pod ev. č. 7202011018446 a v Úředním věstníku 
Evropské unie dne 11. 4. 2012 pod zn. 2012/S 70-116118, ve znění oprav provedených dne 30. 5. 
2012 pod zn.  2012/S 101-167617, ve znění oprav provedených dne 7. 6. 2012 pod zn. 2012/S 107-
177842, ve znění oprav provedených dne 27. 7. 2012 pod zn. 2012/S 143-238920. Jednalo se 
konkrétně o poskytnutí kopií meritorních rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
(dále též „Úřad“) vedených pod sp. zn. S611/2012/VZ, S612/2012/VZ, S620/2012/VZ, 
S681/2012/VZ.  
 
Vaší žádosti tímto Úřad částečně vyhovuje a sděluje, že meritorní rozhodnutí vedená Úřadem pod 
sp. zn. S611/2012/VZ, S620/2012/VZ, S681/2012/VZ nabyla právní moci a jsou tedy v souladu 
s ustanovením § 123 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
zveřejněna na internetové adrese Úřadu, konkrétně pod odkazem http://www.uohs.cz/cs/verejne-
zakazky/sbirky-rozhodnuti.html. V souladu s principem dobré správy, nad rámec našich povinností, 
Vám současně v příloze zasíláme vyhotovení těchto pravomocných meritorních rozhodnutí. 
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Pokud jde o meritorní rozhodnutí vedené Úřadem pod sp. zn. S612/2012/VZ, pak v tomto Vás 
odkazuji na probíhající správní řízení o shora specifikované žádosti vedené Úřadem pod sp. zn. 
D147/2012/VZ. 
 
 
Zůstávám s pozdravem 
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