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Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. – „VUT v Brně – Výzkumné centrum informačních
technologií
Vážený pane předsedo,
k Vaší žádosti ze dne 25. 6. 2018 podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, Vám tímto poskytuji požadované informace související s pokutou uloženou
Vysokému učení technickému v Brně (dále jen „VUT“) rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
(dále jen „ÚOHS“), č.j. S603/2013/VZ-4065/2013/532/RNi ze dne 5. 3. 2013, potvrzeného rozhodnutím
předsedy ÚOHS, č.j. R83/2013/VZ-25843/2014/323/PMo/LPt ze dne 8. 12. 2014, a to za pochybení
v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky „VUT v Brně – Výzkumné centrum informačních technologií“.
Požadované informace poskytujeme dle bodů uvedených ve Vaší žádosti.
a) Pokuta ve výši 1 000 000 Kč byla uhrazena dne 6. 2. 2015. Současně byl požádán Krajský soud o přiznání
odkladného účinku žaloby, mj. povinnosti zaplatit pokutu, čemuž soud Usnesením č. j. 30 Af 9/2015-63
ze dne 5. 3. 2015 vyhověl.
b) Ano, proti rozhodnutí ÚOHS podalo VUT dne 5. 2. 2015 žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který ji
rozsudkem ze dne 14. 2. 2017, čj. 30 Af 9/2015 – 91 (dostupný z www.nssoud.cz) zamítl. Proti tomuto
rozsudku VUT podalo dne 20. 3. 2017 kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (sp. zn. 6 As
89/2017), který o ní dne 1. 6. 2017 rozhodl tak, že ji zamítl (viz rozsudek čj. 6 As 89/2017 – 37 dostupný
z www.nssoud.cz).
c) VUT v souvislosti s projednávanou věcí bylo dosud nuceno uhradit soudní poplatky a náklady právního
zastupování.
d) Škoda je vymáhána po společnosti S - Invest CZ s.r.o., se sídlem Kaštanová 496/123a, Brněnské
Ivanovice, 620 00 Brno, IČ: 25526171, která VUT v zadávacím řízení zastupovala.
e) Po uvedené společnosti je vymáhána škoda ve výši 1 000 000 Kč a tento stav trvá dosud.
S pozdravem,

doc. Ing. Ladislav
Janíček, Ph.D.,
MBA
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