
 

 

 
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací o: 

 

1) podnětu ze dne 18. 4. 2013, zadavatel Hlavní město Praha, sp. zn. P143/2013/VZ, 

k podnětu uvádíte, že je Vám známo, že bylo zahájeno řízení z moci úřední sp. zn. 

S519/2014/VZ (v žádosti chybně označeno jako sp. zn. S96/2013/VZ či S96/2014/VZ), ale 

není Vám znám stav řízení; pokud bylo vydáno rozhodnutí, požadujete jeho kopii, 

2) podnětu ze dne 18. 4. 2013, rozšířený podnětem ze dne 1. 11. 2013, zadavatel Hlavní 

město Praha, dříve vedený pod sp. zn. P346/2013/VZ, nyní řešený pod sp. zn. 

P200/2014/VZ, k podnětu uvádíte, že je Vám známo, že bylo zahájeno řízení z moci úřední 

sp. zn. S514/2014/VZ, ale neznáte stav řízení; pokud bylo vydáno rozhodnutí, požadujete 

jeho kopii, 

3) podnětu ze dne 9. 4. 2014, zadavatel městská část Praha 10 (nezveřejnění smluv na profilu 

zadavatele), sp. zn. P308/2014/VZ, k podnětu uvádíte, že je Vám známo, že bylo zahájeno 

řízení z moci úřední sp. zn. S555/2014/VZ, ale neznáte stav řízení; pokud bylo vydáno 

rozhodnutí, požadujete jeho kopii, 

4) podnětu ze dne 16. 5. 2014, zadavatel Ostrava, sp. zn. P401/2014/VZ, k podnětu uvádíte, 

že je Vám známo, že bylo zahájeno řízení z moci úřední, ale není Vám známa spisová značka 

ani stav řízení; pokud bylo vydáno rozhodnutí, požadujete jeho kopii, 

5) podnětu ze dne 28. 7. 2014, zadavatel Dopravní podnik hlavního města Prahy,  

sp. zn. P616/2014/VZ, 

6) podnětu ze dne 21. 8. 2014, zadavatel Hlavní město Praha, sp. zn. P834/2014/VZ, podnět 

se týkal několika zakázek, 

7) podnětu ze dne 21. 8. 2014, zadavatel Středočeský kraj, sp. zn. P773/2014/VZ, podnět se 

týkal několika zakázek. 

 
Žadateli byly poskytnuty následující informace: 

 

K bodu 1) Šetření podnětu sp. zn. P143/2013/VZ bylo ukončeno. Na základě přezkoumání 

dokumentace o veřejné zakázce, jakož i dokumentů a informací, které si vyžádal, získal pochybnost 

o tom, zda zadavatel postupoval při zadávání předmětné veřejné zakázky v souladu se zákonem,  

a proto zahájil správní řízení z moci úřední sp. zn. S519/2014/VZ. V uvedeném správním řízení bylo 

vydáno prvostupňové rozhodnutí, které není pravomocné, neboť proti němu byl podán rozklad  

a o rozkladu nebylo doposud rozhodnuto.  

Úřad dále sděluje, že občanské sdružení Oživení, o.s., není pisatelem podnětu sp. zn. 

P143/2013/VZ. 
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K bodu 2) Šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P346/2013/VZ bylo ukončeno. O této skutečnosti 

jste byl informován dopisem č. j. ÚOHS-P346/2013/VZ-5304/2014/514/ZČa ze dne 24. 3. 2014. 

Šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P200/2014/VZ bylo ukončeno. Na základě 

přezkoumání dokumentace o veřejné zakázce, jakož i dokumentů a informací, které si vyžádal, 

získal pochybnost o tom, zda zadavatel postupoval při zadávání předmětné veřejné zakázky 

v souladu se zákonem, a proto zahájil správní řízení z moci úřední sp. zn. S514/2014/VZ. V tomto 

správním řízení nebylo doposud vydáno prvostupňové rozhodnutí a řízení tedy není pravomocně 

ukončeno. 

 

K bodu 3) Šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P308/2014/VZ bylo ukončeno. Úřad na základě 

přezkoumání dokumentace o veřejné zakázce, jakož i dokumentů a informací, které si vyžádal, 

získal pochybnost o tom, zda zadavatel postupoval při zadávání předmětné veřejné zakázky 

v souladu se zákonem, a proto zahájil správní řízení z moci úřední sp. zn. S555/2014/VZ. 

V uvedeném správním řízení bylo vydáno prvostupňové rozhodnutí, které není pravomocné, neboť 

proti němu byl podán rozklad a o rozkladu nebylo doposud rozhodnuto. 

 

K bodu 4) Šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P401/2014/VZ bylo ukončeno. Na základě 

přezkoumání dokumentace o veřejné zakázce, jakož i dokumentů a informací, které si vyžádal, 

získal pochybnost o tom, zda zadavatel postupoval při zadávání předmětné veřejné zakázky 

v souladu se zákonem, a proto zahájil správní řízení z moci úřední sp. zn. S842/2014/VZ. V tomto 

správním řízení nebylo doposud vydáno prvostupňové rozhodnutí a řízení tedy není pravomocně 

ukončeno. 

 

K bodu 5) Šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P616/2014/VZ stále probíhá. O skutečnosti, zda 

správní řízení z moci úřední bude zahájeno či nikoli budete písemně informováni. 

 

K bodu 6) Šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P834/2014/VZ stále probíhá. Jak v žádosti 

uvádíte, podnět se týkal více veřejných zakázek. K uvedenému sdělujeme, že Váš podnět byl 

rozdělen a zaevidován pod více spisovými značkami, resp. každé v podnětu specifikované veřejné 

zakázce byla přidělena samostatná spisová značka. Jedná se o sp. zn. P774/2014/VZ až 

P779/2014/VZ, P781/2014/VZ až P809/2014/VZ, P811/2014/VZ až P835/2014/VZ. Šetření 

uvedených podnětů stále probíhá. 

 

K bodu 7) Šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P773/2014/VZ bylo ukončeno. Jak v žádosti 

uvádíte, podnět se týkal více veřejných zakázek. K uvedenému sdělujeme, že Váš podnět byl 

rozdělen a zaevidován pod více spisovými značkami, resp. každé v podnětu specifikované veřejné 

zakázce byla přidělena samostatná spisová značka. Jedná se o sp. zn. P751/2014/VZ až 

P773/2014/VZ. Šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P768/2014/VZ bylo ukončeno. Šetření 

ostatních podnětů stále probíhá (vyjma tedy podnětů pod sp. zn. P773/2014/VZ a P768/2014/VZ).  


