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Právo ve veřejném zájmu, z.s.
Chalupkova 1367
140 00 Praha 11

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážení,
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, si vám dovolujeme zaslat odpovědi na Vámi položené dotazy ohledně uložené pokuty od
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky S190/15 – Komunální a technické
služby pro město Nejdek, a to:
a) Informaci o výši a datu uhrazené pokuty
Výše pokuty byla stanovena na 750.000 Kč (slovy sedmsetpadesáttisíckorun) s datem úhrady 30. 5.
2016.
b) Informaci, zda byla v této věci podána správní žaloba (tj. zda bylo napadeno rozhodnutí
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým vám byla uložena pokuta). V kladném
případě žádáme informaci, pod jakou spisovou značkou je věc vedena a zda již byla
soudem rozhodnuta, případně jakým způsobem byla věc rozhodnuta, a zda rozhodnutí
soudu je již pravomocné. V případě existence rozhodnutí soudu žádáme o zaslání kopie.
Správní žaloba byla podána u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou 29 Af 59/2016. Do
dnešního dne nebylo v dané věci pravomocně rozhodnuto.
c) Informaci, zda Vám vznikla v souvislosti s touto veřejnou zakázkou nějaká další škoda,
případně v jaké výši (například náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení,
postih od poskytovatele dotace apod.).
Městu byla uložena pokuta ve výši 750.000 Kč slovy sedmsetpadesáttisíckorun), žádná další škoda
městu nevznikla
d) Informaci, zda jste zjistili, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné. Žádáme
o sdělení jména a pracovního zařazení osoby, která je za škodu odpovědná; případně
označení dodavatele služby, který je za škodu odpovědný.
e) Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána, v jaké výši a s jakým
výsledkem (tj. zejména, zda byla škoda uhrazena, kdy a v jaké výši; případně jaké
kroky tímto směrem jsou v současné době podnikány). V případě, že proti odpovědné
osobě či osobám byla podána žaloba, žádáme o označení soudu a spisovou značku, pod
kterou je řízení vedeno.
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Odpověď d) + e)
Odpovědnost konkrétních osob za škodu je oprávněn v konkrétním případě závazně posoudit pouze
příslušný soud, nicméně s přihlédnutím k povinnosti města včas uplatňovat právo na náhradu škody
v dané věci, v současné době probíhá interní šetření, na základě kterého bude s péčí řádného
hospodáře vyhodnoceno, zda město bude podnikat konkrétní kroky vedoucí k soudnímu vymáhání
náhrady škody po konkrétních subjektech.
f) Informaci, jaká opatření jste přijali, aby v budoucnu nedocházelo k porušování zákona
o veřejných zakázkách a ke vzniku škody tím, že je vám ukládána pokuta ze strany
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Vzhledem ke skutečnosti, že město je ze zákona povinno vždy postupovat s péčí řádného hospodáře,
žádná konkrétní opatření přijata nebyla.

S pozdravem

Bc. Markéta Šebková
tajemnice MěÚ
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