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Číslo jednací: Vyřizuje: Brno 25.1.2013 

ÚOHS-1185/2013/610/JSo Sobotka  
 
Vážení, 

 

na základě rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j.: ÚOHS 
-577/2013/320/HBt, které bylo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) 
doručeno dne 14. 1. 2013, a kterým bylo Úřadu přikázáno vyřídit 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“) ze dne 14. 11. 2012 (dále jen 
„žádost“) do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to v bodech 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13) 
a částečně v bodech 2) a 14) žádosti, Vám Úřad sděluje následující:  

ad 2) a 14) Úřad žádost odmítl v části týkající se poskytnutí údajů o dosaženém vzdělání a odborné 
praxi vybraných zaměstnanců Úřadu a členů vybraných rozkladových komisí ve svém rozhodnutí  
č.j. ÚOHS-L82/2012-22755/2012/610/MSo. Ve zbývající části Úřad žádosti vyhověl a v příloze 
tohoto dopisu Vám zasílá přehled všech dosavadních předsedů, místopředsedů, ředitelů odborů 
veřejných zakázek a odboru druhostupňového rozhodování II obsahující údaje o jménu, příjmení, 
roku narození, a doby po jakou tyto funkce vykonávali (Přehled 1), a dále přehled členů 
rozkladových komisí pro dohled nad zadáváním veřejných zakázek obsahující údaje o jménu, 
příjmení a roku narození (Přehled 2). Pro upřesnění Úřad dodává, že pro oblast zadávání veřejných 
zakázek má předseda Úřadu (v současné době) k dispozici tři rozkladové komise (dříve dvě), které 
fungují kontinuálně bez ohledu na výměny členů. Úřad proto nemohl v plné míře dostát požadavku 
ohledně členů „pěti posledních rozkladových komisí“ a zasílá přehled členů tří rozkladových komisí 
pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek členěných podle pěti posledních 
personálních změn.  
 
ad 7) Úřad nedisponuje vnitřním vzorem protokolu, šablonou, ani jiným obdobným typem 
dokumentu o provedené kontrole. V záležitostech týkajících se provádění kontrol, se v otázce 
protokolu Úřad řídí zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o státní kontrole“). Zákon o státní kontrole ve svých ustanoveních § 15 - § 20 stanoví 
podmínky, které musí takový protokol splňovat. Protokol je tedy vytvořen vždy individuálně a 
obsahuje kupříkladu tyto náležitosti:  
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a) popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, 
které byly porušeny 
 
b) označení kontrolního orgánu a kontrolních pracovníků na kontrole zúčastněných, označení 
kontrolované osoby, místo a čas provedení kontroly, předmět kontroly, kontrolní zjištění, označení 
dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá 
 
Úřad se tedy vždy řídí zákonnou úpravou, i když nedisponuje konkrétním vzorem protokolu. Úřad 
si Vám tedy dovolil popsat postup, jakým způsobem vypracovává protokol, a považuje tuto část 
Vaší žádosti za dostatečně vysvětlenou.  
 
ad 13) Informaci o průměrné výši kauce v letech 2010 a 2011 lze jednoduše získat i z údajů 
dostupných ve výročních zprávách Úřadu. Celková výše kauce v roce 2010 byla 82.962.545,-Kč  
a celková výše kauce v roce 2011 byla 26.977.646,-Kč. U správních řízení zahájených na návrh 
v roce 2011 lze z výroční zprávy vyčíst počet 434 řízení na návrh. Lze tedy dopočítat, že průměrná 
výše kauce v roce 2011 byla 62.160,474,-Kč. U správních řízení zahájených na návrh v roce 2010 lze 
z výroční zprávy vyčíst počet 348 řízení na návrh. Lze tedy dopočítat, že průměrná výše kauce 
v roce 2010 byla 238.403,864,-Kč.  
 
Úřad má za to, že Vámi požadované informace byly tímto poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. 
d) zákona o svobodném přístupu k informacím. 
 
Ve zbylé části [body 4), 5), 6), 8), 10), 11) a 12)] Úřad Vaši žádost odmítl a o tomto Vám bude 
doručeno samostatné rozhodnutí.  

 

 
 

 
 
JUDr. Petr Gajdušek, LL.M. 
ředitel Sekce předsedy Úřadu 
 
 
 
 
 
 
Obdrží 
1. Občanské sdružení Oživení, o. s., IČ: 67365353, se sídlem Lublaňská 398/18, 120 00, Praha 2, 

adresa pro doručování: Muchova 13, 160 00, Praha 6 
 
Přílohy 
1. Přehled 1 
2. Přehled 2 


