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V Brně dne 9. června 2009
Č.j: ÚOHS-6976/2009/420/MKr
Vážený pane Kukačko,
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. června 2009 Váš
dopis, prostřednictvím kterého urgujete Vaše předchozí žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999“) a dále žádáte další
informace dle uvedeného zákona.
Co se týče bodů a) a b) Vašeho dopisu, dovoluji si Vás informovat, že Úřad se podle
ustanovení § 14 odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 obrátil na Česká národní banku
a Ministerstvo financí s žádostí o konzultaci. Obě dvě instituce nesouhlasí s poskytnutím
Vámi požadovaných informací, jelikož se domnívají, že uvedené informace spadají pod
vymezení § 11 odst. 3 zákona č. 106/1999. Vzhledem k tomu, že Úřad má danou věc stejný
názor, bude Vám doručeno v této záležitosti v brzké době v souladu s § 15 odst. 1 zákona
č. 106/1999 negativní rozhodnutí s odůvodněním.
Co se týče bodů c) až f) Vašeho dopisu, dovoluji si Vás informovat, že Úřad již uvedenými
informacemi nedisponuje, jelikož byly v souladu s vnitřními předpisy Úřadu skartovány.
Co se týče bodů g) a h) Vašeho dopisu, tímto Vám sdělujeme, že Úřad se k uvedeným
pohledávkám nevyjadřoval.
Co se týče bodu i) Vašeho dopisu, v této souvislosti upozorňujeme, že zástupci
Československé obchodní banky, a.s (dále jen „ČSOB“) bylo dne 22. srpna 2008 umožněno
nahlédnout do všech spisů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (tj. VP/S 61/01-160, VP/S
34/01-160, VP/S 91/01-160, VP/S 9/00-160 a VP/S 11/00-160) týkajících se podpory ČSOB.
Úřad se k restrukturalizaci podniku IPB navíc nevyjadřoval, jelikož příjemcem podpory není
IPB, ale ČSOB.
Co se týče bodů 1) až 4) Vašeho dopisu, Úřad je považuje za novou žádost dle zákona
č. 106/1999, ke které se v souladu s uvedeným zákonem vyjádří.
Co se týče Vaší žádosti o informace ze dne 19. února 2009, Úřad ČSOB informace, kterými
disponuje, poskytl prostřednictvím elektronické pošty ze dne 22. dubna 2009. Pokud ČSOB
trvá na jejich poskytnutí prostřednictvím dopisu Úřadu, upozorňujeme, že Úřad bude
požadovat v souladu s jeho vnitřními předpisy úhradu za provedení kopií. Ve svém dopise
uvádíte, že Úřad Vám v rámci uvedené žádosti poskytl pouze několik dokumentů a že
z rozhodnutí Evropské komise (dále jen „EK“) C (2004) 2668 fin je nepochybné, že jimi Úřad

disponuje. V této souvislosti uvádíme, že v rozhodnutí není nikde uvedeno, že by tyto
informace EK zasílal Úřad. V rozhodnutí je uvedeno, že informace byly poskytnuty Českou
republikou. V této souvislosti upozorňujeme, že zodpovědnou osobou za vyjednávání souladu
podpor v bankovním sektoru s acquis communitaire za Českou republiku s Evropskou komisí
byl vládou pověřen tehdejší náměstek ministra financí Ing. Zdeněk Hrubý CSc. Kompletními
informacemi by tedy mělo disponovat Ministerstvo financí.
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