
 

 

 
Ministerstvo financí, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví,  
Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu,  
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo obrany, Ministerstvo dopravy, 
Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, 
Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj,  
Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Kraj Moravskoslezský, Zlínský kraj 
 
Doručeno datovou schránkou  

V Praze dne 29. března 2013  
 
Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
Vážení,  
 
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás 
dovolujeme požádat o níže specifikované informace, týkající se Vámi administrovaných veřejných zakázek. 
Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací za roky 2010, 2011, 2012:   
 
Za každý kalendářní rok prosím uveďte: 
 

a) U kolika Vámi administrovaných veřejných zakázek bylo zahájeno řízení u Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže? Prosíme rozlišit, zda řízení byla zahájena na návrh, nebo z moci úřední. 
 

b) V kolika případech Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal předběžné opatření? 
 

c) Kolik ze zahájených řízení skončilo uložením nápravného opatření či uložením pokuty, kolik ze 
zahájených řízení bylo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zastaveno, v kolika případech byl 
návrh na zahájení řízení zamítnut a u kolika dosud nebylo pravomocně rozhodnuto?  

 
Prosíme o níže uvedenou specifikaci jednotlivých prověřovaných veřejných zakázek: 
 
-  v případě zastavených řízení v rozsahu: název zakázky, evidenční číslo v ISVZ, datum zahájení 

řízení, datum zastavení řízení, informaci, zda (popřípadě kdy) byl podán opravný prostředek, 
datum právní moci rozhodnutí o zastavení řízení, informaci, zda bylo rozhodnutí o zastavení 
řízení napadeno u soudu, 

- V případě zamítnutých návrhů na zahájení řízení v rozsahu: název zakázky, evidenční číslo 
v ISVZ, datum zahájení řízení, datum rozhodnutí o zamítnutí návrhu, informaci, zda (popřípadě 
kdy) byl podán opravný prostředek, datum právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu, 
informaci, zda bylo rozhodnutí o zamítnutí návrhu napadeno u soudu, 

- v případě uložení nápravného opatření či pokuty v rozsahu: název zakázky, evidenční číslo 
v ISVZ, datum zahájení řízení, datum prvoinstančního rozhodnutí, datum podaného rozkladu, 
datum rozhodnutí o rozkladu, datum právní moci rozhodnutí, specifikaci uloženého nápravného 
opatření a/nebo výše uložené pokuty v obou instancích a dále informaci, zda rozhodnutí bylo 
napadeno u soudu, 

- v případě dosud pravomocně nerozhodnutých řízení v rozsahu: název zakázky, evidenční 
číslo v ISVZ, datum zahájení řízení, datum prvoinstančního rozhodnutí a specifikaci, zda bylo 
v první instanci řízení zastaveno či uloženo nápravné opatření (pokud již bylo rozhodnuto), 
specifikaci uloženého nápravného opatření (pokud bylo v první instanci uloženo), datum 
podaného rozkladu (pokud byl podán), datum vydání rozhodnutí o rozkladu (pokud bylo vydáno 
a zároveň dosud nenabylo právní moci). 



 

 

 
Uvedené informace zašlete, prosíme, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na 
adresu naši kanceláře Oživení, o. s., Muchova 13/232, 160 00 Praha 6. Je-li to možné, žádáme o poskytnutí 
informací v elektronické podobě do datové schránky Oživení, o.s., ID datové schránky: ntauv78, popřípadě 
na e-mailovou adresu: poradna@oziveni.cz.  
 
Za poskytnutí informací Vám předem děkujeme.  

 
Oživení, o.s.  
Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení  

Informace o žadateli:  
Oživení, o.s., IČ: 6736 5353, sídlem Lublaňská 18, Praha 2, PSČ: 120 00  
Adresa pro doručování: Muchova 13/232, Praha 6, PSČ: 160 00 


