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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 6. 9. 2012 Vaši 
žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) ze dne 6. 9. 
2012.

Z obsahu Vaší žádosti vyplývá, že se týká rozhodnutí Úřadu č.j.: ÚOHS-S407/2012/VZ-
14447/2012/514/PVé ze dne 2. 8. 2012. 

K Vašim níže citovaným dotazům uvádím následující:

1. Byl proti předmětnému rozhodnutí podán rozklad, a pokud ano, kdo jej podal a kdy?

Rozklad proti shora uvedenému rozhodnutí Úřadu byl podán dne 20. 8. 2012. 
Navrhovatelem tohoto rozkladu je Ministerstvo dopravy se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 
15 Praha 1, IČO 66003008.

2. Byl-li rozklad podán, v jakém stadiu je nyní řízení o rozkladu a kdy lze očekávat rozhodnutí 
předsedy Úřadu o tomto rozkladu?

Na základě podaného rozkladu byla příslušná část spisu týkající se dotčeného rozhodnutí 
Úřadu v souladu s § 152 odst. 4 a § 88 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), předána dne 30. 8. 2012 orgánu Úřadu, který o 
rozkladu rozhodne v druhém stupni. 



Č. j.: ÚOHS-R234/2012/VZ-17603/2012/310/BVí

2

Rozhodnutí o rozkladu bude vydáno poté, co rozkladová komise předloží předsedovi Úřadu 
návrh na rozhodnutí dle § 152 odst. 3 správního řádu, přičemž v současné době není možné datum 
předložení návrhu rozkladové komise předjímat.

3. Současně tímto žádám o poskytnutí rozhodnutí předsedy Úřadu ve věci rozkladu proti 
rozhodnutí Úřadu č.j.: ÚOHS-S407/2012/VZ-14447/2012/514/PVé ze dne 2. 8. 2012., 
jakmile bude vydáno (byl-li rozklad podán).

Na základě Vaší žádosti Vám bude po vydání rozhodnutí o rozkladu poskytnuta kopie 
tohoto rozhodnutí.
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