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Číslo jednací: Vyřizuje: Brno  
ÚOHS-P1044/2013/VZ-3215/2014/524/MKd Ing. Koudelková 19. 2. 2014 
 
Výsledek šetření podnětu 

 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 dodržováním tohoto zákona, přezkoumal na základě Vašeho podnětu 
postup zadavatele – Městská část Praha 10, IČO 00063941, se sídlem Vršovická 1429/68,  
101 00 Praha – Vršovice, při zadávání veřejných zakázek: 

• „Poskytování PR služeb MČ P10“ zadávané v poptávkovém řízení ze dne 18. 5. 2011, 

• „Poskytování PR služeb MČ P10“ zadávané v poptávkovém řízení ze dne 5. 6. 2013, 

• „Výroba a produkce propagačního DVD Prahy 10“ zadávané v poptávkovém řízení  
ze dne 15. 6. 2009, 

• „Výroba a produkce propagačního DVD Prahy 10 – 2. a 3. díl“ zadávané v poptávkovém 
řízení ze dne 10. 3. 2010, 

• „Správa webového obsahu m. č. Praha 10“ zadávané v poptávkovém řízení  
ze dne 18. 5. 2011, 

• „Poradenství v oblasti webové prezentace a sociálních sítí“ zadávané v poptávkovém řízení 
ze dne 5. 6. 2013, 

a dále při uzavírání smluv na zajištění akcí: 

• „Hurá na prázdniny“ uzavřené dne 23. 6. 2011, 

• „Zahájení školního roku 1. 9. 2011 – My se školy nebojíme“ uzavřené dne 26. 8. 2011, 

a dále při objednávkách na zajištění akcí: 

• „Horsefeathers Concrete Jam 2012 a dětské odpoledne v rámci akce Hurá na prázdniny“ 
konané dne 28. 6. 2012, 

• „Zpátky do školy“ konané dne 3. 9. 2012, 

• „Léto s Desítkou – Hurá na prázdniny/Zeď Fest“ konané dne 28. 6. 2013, 

• „Zpátky do školy - Horsefeathers Concrete Jam 2013“ konané dne 2. 9. 2013. 
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 Děkujeme Vám za Váš podnět. Úřad k předmětné věci sděluje, že po provedeném šetření 
obsahu podnětu ve spojitosti s příslušnými podklady týkajícími se uvedených veřejných zakázek, 
v současné době neshledal důvody k zahájení správního řízení z moci úřední, což však do budoucna 
nevylučuje možnost následného přezkoumání postupu zadavatele, vyjdou-li najevo nové 
skutečnosti. 

S pozdravem 

 

 

 

v z. JUDr. Josef Chýle, Ph.D. 
 
JUDr. Eva Kubišová 
místopředsedkyně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží 
Oživení, o.s., Lublaňská 398/18, 120 00 Praha 2 
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