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Ing. Jiří Kurucz /172

02.08.2017

Poskytnutí informací na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane předsedo,
s odkazem na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, kde žádáte o poskytnutí informace o uložené pokutě od Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže ve věci „S063/12 – Více veřejných zakázek“ Vám sdělujeme následující:
ad a) Platba za pokutu ve výši 600 tis. Kč byla realizována dne 03.01.2013.
ad b) V této věci nebyla podána správní žaloba.
ad c) Ke dni doručení žádosti nevznikla žádná další škoda.
ad d) Základním předpokladem úspěšného uplatnění škody vůči škůdci je přesné vyčíslení výše
škody, která byla způsobena a jejíž náhrada je uplatňována. V předmětném případě byl
městu Cheb Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže uložen úhrnný trest za několik
pochybení v rámci více veřejných zakázek, z nichž jednu plně administrovala společnost
Veřejné zakázky s.r.o. Nebyly tedy zjištěny osoby odpovědné za vznik škody.
V současné době probíhá soudní řízení ve věci náhrady škody s administrátorem jedné ze
zakázek, za které byl uložen onen úhrnný trest, mezi městem Cheb a společností Veřejné
zakázky s.r.o. Jedná se o zakázku „Rekonstrukce, úprava a využití objektu Za Mostní
Branou 5, Cheb.
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ad e) Ke dni doručení žádosti stále probíhá soudní řízení ve věci náhrady pokuty udělené Úřadem
pro ochranu hospodářské soutěže ve výši 600 tis. Kč s administrátorem veřejné zakázky
(společnost Veřejné zakázky s.r.o.) „Rekonstrukce, úprava a využití objektu Za Mostní
Branou 5, Cheb“, která byla jednou ze sankcionovaných veřejných zakázek. Prvoinstanční
soud městu Cheb požadovanou náhradu v plné výši uhrazené pokuty přiznal, žalovaný se
však odvolal.
ad f)

V roce 2012 vydala Rada města Chebu směrnici upravující pravidla pro zadávání veřejných
zakázek, povinnosti a pravomoci při zadávání veřejných zakázek a požadavky na zadávací
podmínky. V témže roce přešla agenda zadávání a administrace veřejných zakázek
na oddělení právní odboru kanceláře starosty a došlo k navýšení pracovníků oddělení
o 2 zaměstnance. Dále od poloviny roku 2012 začalo využívat město Cheb pro administraci
veřejných zakázek, zadávání veřejných zakázek, hodnocení nabídek uchazečů a elektronické
aukce, elektronický nástroj E-ZAK.

S pozdravem

JUDr. Bc. Petr Vlna v. r.
vedoucí oddělení právního
odboru kanceláře starosty
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