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Žádost o poskytnutí informace  

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Žádost o informaci z 1. června 2017: 

 
Vážení, ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 
předpisů Vás žádám o poskytnutí informací v souvislosti s rozhodnutím Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže vydaného 20.12.2016, sp. zn. S0538/2015, kterým byla městu Bílina uložena 
pokuta ve výši 275.000 Kč za porušení ustanovení § 19a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění 
pozdějších předpisů, v souvislosti s jím vydanými loterijními vyhláškami. 
 
Na předchozí žádost o poskytnutí mi bylo sděleno, že ve výše uvedené věci došlo dne 3.1.2017 
k podání rozkladu, a v současné době očekáváte rozhodnutí o rozkladu. 
 
S ohledem na shora uvedené Vás žádám, o poskytnutí následující informace. 
 
Došlo v již dané k rozhodnutí o rozkladu, nebo se stále řízení nachází ve stádiu před jeho vydáním? 
Popřípadě zda-li nedošlo ke zpětvzetí rozkladu, či jinému důvodu k zastavení daného řízení. 
 
Závěrem žádosti Vám předem děkuji za Vaši odpověď, i odpovědi předchozí, zejména poskytnutí 
prvostupňového rozhodnutí. Které mi posloužily cenné podklady pro zpracování mé diplomové práce. 
 
 
XY 

 
Odpověď na žádost o informaci z 5. června 2017: 
 
 
Město Bílina obdrželo 01.06.2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž žádáte o: 
 
Informaci, zda již Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal rozhodnutí k podanému rozkladu 
(pokuta 275.000 Kč ze dne 20.12.2016, sp. zn. S0538/2015), nebo zda se stále řízení nachází ve 
stádiu před jeho vydáním. Popřípadě zda-li nedošlo ke zpětvzetí rozkladu, či jinému důvodu k 
zastavení daného řízení. 
 
Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme informaci o stavu řízení k 05.06.2017. K dnešnímu dni město 
Bílina neobdrželo rozhodnutí od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k podanému rozkladu a ani 
neučinilo další právní kroky prostřednictvím advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti, s.r.o. k 
zastavení daného řízení. V současné době stále očekáváme rozhodnutí Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže na podaný rozklad. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Michaela Zavázalová 
vedoucí finančního odboru 
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