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ÚOHS-D389/2011/VZ-18596/2011/510/HOd Ing. Odehnalová / kl. 833 24. 11. 2011

Poskytnutí informace ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 25. 10. 2011 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“). 

Vzhledem k tomu, že Vaše žádost ze dne 25. 10. 2011 neobsahovala náležitosti dané 
zákonem o svobodném přístupu k informacím (tj. identifikační číslo osoby, jedná-li se o žádost 
právnické osoby, či případně datum narození a adresu místa trvalého pobytu, resp. adresu 
bydliště, jedná-li se o žádost fyzické osoby), Vás Úřad dopisem č. j. ÚOHS-D389/2011/VZ-
17502/2011/510/HOd ze dne 3. 11. 2011 vyzval k doplnění žádosti, a to ve lhůtě do 30 dnů ode 
dne doručení této žádosti. 

Dopisem ze dne 15. 11. 2011 obdržel Úřad doplnění žádosti. 

Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí informací v souvislosti s tiskovou zprávou týkající se
vydání předběžného opatření ve věci veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem 
dříví „při pni“ – rok 2012+“, a to sdělení následujících informací:

1. spisové značky správního řízení, v rámci něhož bylo uvedené předběžné opatření vydáno;
2. zda se jedná o správní řízení na návrh účastníka či zda jej zahájil Úřad z moci úřední;
3. sdělení navrhovatele, v případě, že se jedná o správní řízení na návrh;
4. zaslání kopie rozhodnutí o vydání předběžného opatření.

K Vaší žádosti Úřad uvádí, že požadavek na poskytnutí kopie rozhodnutí o vydání 
předběžného opatření pod č. 4 žádosti Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-D389/2011/VZ-
18597/2011/510/HOd ze dne 24. 11. 2011 odmítl. 

Ve vztahu k dalším bodům Vaši žádosti Úřad konstatuje následující:

K bodu č. 1 žádosti Úřad uvádí, že předmětné předběžné opatření č. j. ÚOHS-S510/2011/VZ-
16739/2011/510/HOd ze dne 20. 10. 2011 bylo vydáno ve správním řízení vedeném ve věci 
přezkoumání úkonů zadavatele – Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 
1106, 501 68 Hradec Králové, zastoupený Ing. Svatoplukem Sýkorou, generálním ředitelem (dále 
jen „zadavatel“), učiněných při zadávání veřejné zakázky „Provádění lesnických činností 
s prodejem dříví „při pni“ – rok 2012+“ zadávané formou užšího řízení, jehož oznámení bylo 
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uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 2. 5. 2011 pod ev. č. 60059587, 
a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 5. 2011 pod ev. č. 2011/S 85-139613, které je vedeno
pod spisovou značkou S510/2011/HOd.

K bodu č. 2 žádosti Úřad uvádí, že výše specifikované správní řízení bylo zahájeno z moci 
úřední. Vzhledem k této skutečnosti je žádost žadatele v bodě č. 3 bezpředmětná.

Za poskytnutí informace nepožadujeme žádnou úhradu.

S pozdravem

JUDr. Eva Kubišová
místopředsedkyně

Obdrží:
Ing. Miroslav Švec, Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství, Bělohorská 9/274, 169 00 
Praha 6 – Břevnov
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