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Číslo jednací: Vyřizuje: Brno 

ÚOHS-V19/2013/IN-5806/2013/533/PAn Mgr. Antoníčková 8. 4. 2013

Poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), příslušný 
k výkonu dohledu nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, 
obdržel Vaši žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte o poskytnutí informací o průběhu šetření
následujících podnětů:

 podnět ze dne 2. 12. 2011, sp. zn. ÚOHS-S244/2012/VZ/520/JOn,

 podnět ze dne 31. 7. 2012, sp. zn. ÚOHS-P788/2012/VZ-16124/2012/730/LKo,

 podnět ze dne 5. 9. 2012, sp. zn. ÚOHS-P920/2012/VZ-16983/2012/730/PZa,

 podnět ze dne 12. 11. 2012, sp. zn. ÚOHS-P1128/2012/VZ-22650/2012/533/PZa,

 podnět ze dne 21. 11. 2012. Sp. zn. ÚOHS-P1164/2012/VZ-22595/2012/533/JDv.

Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace.

K ÚOHS-S244/2012/VZ/520/JOn

Dne 2. 5. 2012 bylo zadavateli - Služby města Pardubic a.s., IČO: 252 62 572, Hůrka 1803, 
530 02 Pardubice, Bílé předměstí, doručeno oznámení o zahájení správního řízení, čímž bylo 
ex offo zahájeno správní řízení ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 
písm. a) zákona ve veřejné zakázce „Generální oprava kremační pece č. 1 typu C411, firmy GERBEK 
FDI Francie v krematoriu Pardubice“, na níž zadavatel dne 5. 1. 2012 uzavřel smlouvu o dílo 
s vybraným uchazečem – P K I – Teplotechna Brno spol. s.r.o., IČ 469005308, Anenská 675/4, 602 
00 Brno. 

Dne 21. 11. 2012 nabylo právní moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto, že se zadavatel
dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona, tím, že nedodržel 
postup stanovený v § 21 zákona, když veřejnou zakázku „Generální oprava kremační pece č. 1 typu 
C411, firmy GERBEK FDI Francie v krematoriu Pardubice“ nezadal v příslušném zadávacím řízení, 
přičemž tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Na základě 
tohoto rozhodnutí byla zadavateli uložena pokuta ve výši 70.000,- Kč.
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K ÚOHS-P788/2012/VZ-16124/2012/730/LKo

Dne 28. 8. 2012 byl zadavatel – Akademie výtvarných umění, IČO: 604 61 446, U akademie 
172/4, 170 00 Praha 7 – Bubeneč, požádán o zaslání dokumentace k šetřené veřejné zakázce 
„Dovybavení ateliérů Nová média I., II., a digitální laboratoře audiovizuální a IT technikou“. 
Z důvodu prodlení zadavatele a nutnosti opakovat žádost o zaslání dokumentace byla kompletní
dokumentace Úřadu doručena až dne 4. 3. 2013. 

Odbor shledal pochybnosti o správnosti postupu zadavatele v šetřené veřejné zakázce, 
v důsledku čehož dne 7. 3. 2013 postoupil Váš podnět na Sekci veřejných zakázek, která rozhodne, 
zda zahájí správního řízení z moci úřední či nikoliv, k čemuž do dnešního dne prozatím nedošlo.   

K ÚOHS-P920/2012/VZ-16983/2012/730/PZa

Dne 10. 9. 2012 byl zadavatel - Školní jídelna, příspěvkové organizace, IČO: 712 12 311, 
se sídlem U Roháčových kasáren 1381/19, 10000 Praha 10 – Vršovice, požádán o zaslání 
dokumentace k veřejným zakázkám týkajících se dodávek potravin a nápojů do veškerých 
zadavatelem spravovaných školních jídelen v letech 2006 až 2011.

Z důvodu prodlení zadavatele a nutnosti opakovat žádost o zaslání dokumentace byla 
dokumentace Úřadu doručena až dne 30. 11. 2012. 

V současné době v předmětné veřejné zakázce nadále probíhá šetření na Odboru 
monitoringu veřejných zakázek a bid riggingu.

K ÚOHS-P1128/2012/VZ-22650/2012/533/PZa

Dne 29. 11. 2012 byl zadavatel - Česká republika – Ministerstvo zemědělství ČR, IČO: 000 20
478, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, požádán o zaslání dokumentace k šetřené veřejné zakázce „Rozvoj 
a úprava zemědělských registrů". Dne 10. 12. 2012 bylo Úřadu doručeno vyjádření zadavatele 
a dokumentace k šetřené veřejné zakázce. 

Po prošetření předmětné veřejné zakázky byl Vám i zadavateli dne 3. 4. 2013 odeslán 
výsledek šetření.
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K ÚOHS-P1164/2012/VZ-22595/2012/533/JDv

Dne 29. 11. 2012 byl zadavatel - Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., IČO: 000 05 886, 
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, požádán o zaslání dokumentace k šetřené veřejné zakázce
„Servis řídicích systémů autobusové a tramvajové dopravy AUDIS, DORIS a související 
technologie“. Dne 11. 1. 2013 byla Úřadu doručena dokumentace k šetřené veřejné zakázce.

V současné době v předmětné veřejné zakázce nadále probíhá šetření na Odboru 
monitoringu veřejných zakázek a bid riggingu.

S pozdravem 

Mgr. Petr Zatloukal
ředitel odboru 
monitoringu veřejných zakázek
a bid riggingu

Obdrží:
Oživení, o.s., Lublaňská 398/18, 120 00 Praha 2
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