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Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane předsedo,
k Vaší žádosti ze dne 18. 7. 2018 podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, Vám tímto poskytuji požadované doplňující 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“.
Jak již bylo uvedeno v předchozím přípisu částka odpovídající výši uhrazené pokuty 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. Bylo tak učiněno písemnou výzvou ze dne
4. 7. 2017.
Právní zástupce uvedené společnosti nás koncem srpna 2017 informoval, že záležitost bude řešena jako
pojistná událost v rámci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou S - Invest CZ s.r.o. V prosinci 2017 bylo
VUT skutečně doručeno potvrzení z pojišťovny o tom, že je záležitost řešena jako pojistná událost.
Vzhledem k tomu, že VUT dosud neobdrželo žádné další vyrozumění o aktuálním stavu šetření pojistné
události, učinili jsme opětovnou výzvu společnosti S - Invest CZ s.r.o. k dořešení a úhradě příslušné částky.
Neučiní-li společnost S - Invest CZ s.r.o. kroky vedoucí k úhradě vzniklé škody či nedoloží-li požadované
podklady ve lhůtě do 31. 8. 2018, hodlá VUT své oprávněné nároky řešit soudní cestou.
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