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Žádost o informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím – odpověď

Městský úřad Františkovy Lázně obdržel dne 1.7.2013 Vaši žádost o informaci ve smyslu zákona o 
svobodném přístupu k informacím. Vzhledem k tomu, že z Vaší žádosti nebylo zřejmé jaká 
informace je požadována, respektive jakého rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
(dále jen ÚOHS)  se mají týkat Vámi požadované informace, vyzval žadatele opatřením ze dne 
5.7.2013 k upřesnění žádosti. Dne 11.7.2013 jsme obdrželi prostřednictvím datové schránky města 
Františkovy Lázně dotčené rozhodnutí ÚOHS bez jakéhokoliv průvodního dopisu či komentáře
k obdržené výzvě, tudíž pracovník, který měl na starosti vyřízení žádosti o informaci se nedozvěděl, 
že k zaslané výzvě k upřesnění žádosti o informaci již bylo ze strany žadatele zasláno dotčené 
rozhodnutí ÚOHS. Následně 31.7.2013 město Františkovy Lázně obdrželo Vaši stížnost na 
nečinnost ve věci vyřizování žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb. ze dne 
1.7.2013.

Na základě Vaší žádosti ze dne 1.7. 2013 a následně doplněné dne 11.7.2013 vám poskytujeme 
Vámi požadované informace :

K bodu (i)
Pokuta ve výši 700 tis.Kč byla městem Františkovy Lázně zaplacena dne 7.2.2012 na základě 
pravomocného rozhodnutí ÚOHS č.j.:ÚOHS-R118/2011/VZ-18473/2011/310/JRa ze dne 5.12.2011 
předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  Náklady správního řízení hrazeny nebyly.

K bodům (ii) až (v)
Město Františkovy Lázně vnímá rozhodnutí ÚOHS ze dne 5.5.2011, č.j. ÚOHS-S139/2010/VZ-
819/2011/530/SWa a rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 5.12.2010, č.j. ÚOHS-R118/2011/VZ-
18473/2011/310/JRa jako nezákonná a proto proti nim uplatnilo žalobní návrh ze dne 15.2.2012 u 
Krajského soudu v Brně. Věc je u tohoto soudu v řízení pod sp.zn. 29Af22/2012, které nebylo 
dosud ukončeno vydáním rozsudku. Vzhledem k tomu, že ve věci nebylo dosud pravomocně
rozhodnuto soudem, město zatím způsobenou škodu neuplatnilo vůči žádnému subjektu.
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