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Číslo jednací:
ÚOHS-D475/2012/VZ-15106/2012/514/PVé

Vyřizuje:
Ing. Vévoda

V Brně dne:
2012-08-17

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 7. 8. 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“). Ve své
žádosti odkazujete na informace zveřejněné v tisku, z nichž vyplývá, že Úřad zahájil správní řízení
na návrh Českých drah, a.s., IČ 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1,
ve věci
přezkumu
postupu
Ministerstva
dopravy,
IČ
66003008,
se
sídlem
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (dále jen „objednatel“), v nabídkovém řízení
„Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na lince R27 Ostrava – Opava – Krnov - Olomouc“,
jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 27. 3. 2012
pod evidenčním číslem 210764 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 4. 2012
pod ev. č. 2012/S 69-114848 (dále jen „nabídkové řízení“). Ve své žádosti požadujete poskytnutí
následujících informací:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Datum podání návrhu společnosti České dráhy, a.s.
Datum zahájení správního řízení ve věci návrhu spol. České dráhy, a.s.
Označení, pod kterým Úřad pro ochranu hospodářské soutěže předmětné správní řízení vede
(sp. zn.) a předmět uvedeného správního řízení.
Důvody, pro které České dráhy, a.s. nabídkové řízení, příp. postup Ministerstva dopravy
napadají.
Aktuální stav předmětného správního řízení.
Seznam oprávněných úředních osob pověřených prováděním úkonů správního orgánu
v rámci předmětného správního řízení s uvedením jejich funkce.

K Vaší žádosti uvádíme, že požadavek na poskytnutí informace uvedený pod bodem 4. Úřad
odmítl s odkazem na ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím,
podle něhož povinný subjekt informaci neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití
veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud
nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí.

Č. j.: ÚOHS-D475/2012/VZ-15106/2012/514/PVé
Ve vztahu k dalším bodům Vaši žádosti Úřad konstatuje následující:
Ad 1 – návrh byl podán 11. 7. 2012.
Ad 2 – správní řízení bylo zahájeno 11. 7. 2012.
Ad 3 – správní řízení je evidováno pod sp. zn. S 407/2012, přičemž předmět správního řízení
je vymezen obsahem návrhu a je veden ve věci přezkoumání úkonů objednatele učiněných
v předmětném nabídkovém řízení.
Ad 5 – ve správním řízení jsou v současné době účastníkům řízení stanoveny lhůty
pro vyjádření.
Ad 6 – oprávněnými úředními osobami jsou v daném případě JUDr. Eva Kubišová
(místopředsedkyně Sekce veřejných zakázek), Ing. Hana Odehnalová (ředitelka odboru
veřejných zakázek IV pověřená ve dnech 15. až 21. srpna 2012 zastupováním
JUDr. Evy Kubišové v celém rozsahu pravomocí vyplývajících z funkce místopředsedkyně
Sekce veřejných zakázek), Mgr. Michal Kobza (ředitel úseku veřejných zakázek I),
Ing. Eva Marečková (ředitelka odboru kontroly veřejných zakázek I) a Ing. Petr Vévoda
(referent).
Za poskytnutí informace nepožadujeme žádnou úhradu.
S pozdravem

v z. Ing. Hana Odehnalová
JUDr. Eva Kubišová
místopředsedkyně

Obdrží:
Mgr. Markéta Jančurová, advokátka, nám. Svobody 86/17, 602 00 Brno
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