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Číslo jednací:

Vyřizuje/linka/fax:

ÚOHS‐D23/2011/VZ‐1055/2011/540/IMa

Mgr. Ing. Ivo Macek/kl. 846/kl. 115

V Brně dne:

21. 1. 2011

Vážený pane řediteli,
sděluji Vám, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") dne 18. 1. 2011
obdržel Vaši žádost č.j. 301/11‐NKU440/8/11 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Předmětem
Vaší žádosti jsou informace k průběhu přezkumu soutěže o návrh „Realizace dlouhodobé
komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb domácí produkce a výrobků z nich
v ČR“, jejíž oznámení bylo v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno
dne 26. 2. 2008 pod ev. č. VZ 60015407 a k přezkumu navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění.
Součástí žádosti jsou i následující dotazy:
1.

Jaké zadání k přezkoumání zakázky na projekt "Ryba domácí" ministerstvo zemědělství
předložilo?

2.

V jakém rozsahu bylo zadání ministerstva zemědělství přezkoumáno Úřadem a co v této věci
Úřad učinil?

3.

Jaké rozhodnutí Úřad vydal?

4.

Použilo ministerstvo zemědělství vůči rozhodnutí Úřadu opravný prostředek?

5.

Popř. sdělte a doložte další související informace a dokumenty.

Na základě Vaší žádosti Vám požadované informace v souladu s ustanovením § 4 zákona
poskytuji.


K otázce č. 1: Ministerstvo zemědělství, IČ 00020478, se sídlem Těšnov 17, 117 05 Praha 1,
jejímž jménem jedná Ing. Ivan Fuksa (dále jen „zadavatel“) předložilo žádost o přezkoumání
úkonů zadavatele v předmětné soutěži o návrh i v navazující veřejné zakázce. Zadavatel
rovněž předložil kompletní dokumentaci k soutěži o návrh i k veřejné zakázce. Součástí
dokumentace byl i Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/12 Podpora rybářství v České
republice podle operačních programů v letech 2004 – 2008 prováděné Nejvyšším kontrolním
úřadem (dále jen "kontrolní závěr NKÚ") a vyjádření zadavatele ke kontrolnímu závěru NKÚ.



K otázce č. 2: Zadání zadavatele bylo Úřadem přezkoumáno v souladu s ust. § 112 odst. 1 a 2
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v tehdy
účinném znění.
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K otázce č. 3: V rámci šetření podnětu Úřad přezkoumal zadání veřejné zakázky v jednacím
řízení bez uveřejnění v celém rozsahu a s odkazem na skutečnosti uvedené v kopii výsledku
šetření podnětu, která tvoří přílohu tohoto podání, konstatuje, že v šetřené věci neshledal
důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední.



K otázce č. 4: Ve výše uvedené věci Úřad nevydal žádné rozhodnutí.



K otázce č. 5: Další informace jsou k dispozici v kopii výsledku šetření podnětu, jež tvoří
přílohu tohoto podání. Výsledek šetření podnětu byl zadavateli odeslán dne 4. 10. 2010.

S pozdravem

Mgr. Kamil Rudolecký
místopředseda

Obdrží:
Nejvyšší kontrolní Úřad, Ing. Josef Polák, ředitel odboru IV, Jankovcova 2, 170 04 Praha 7
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