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Odpověď na žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím
V návaznosti na Vaši žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, jež byla
Městu Valašské Meziříčí doručena dne 21.02.2019 Vám tímto poskytujeme informace o uložené pokutě
od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to pro veřejnou zakázku: S0764/15 – Muzejní a galerijní
centrum v zámku Žerotínů.
Konkrétně poskytujeme informace na Vaše dotazy:
a) Informaci o výši a datu uhrazení pokuty.
Výše pokuty činila 100.000 Kč, k uhrazení došlo dne 25. 10. 2017.
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 o 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 jeho kopie.
Správní žaloba nebyla podána.
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.).
Zatím aktuální výše další škody činí 1.261.000 Kč, která se skládá ze soudních poplatků ve výši
9.000 Kč a částky 1.252.000 Kč, která představuje dosud vrácené neoprávněně proplacené výdaje
(tj. postih od poskytovatele dotace).
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.
Realizátorem zadávacího řízení (tzn. dodavatelem služby) byla společnost MCI SERVIS s.r.o., IČO:
27718158, se sídlem Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín. V současnosti s výše uvedenou
společností vede Město Valašské Meziříčí soudní spor o náhradu škody vzniklé v souvislosti
s veřejnou zakázkou, na níž se dotazujete.
e) Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána a jakým konkrétním způsobem,
v jaké výši a s jakým výsledkem (jaká část škody byla vymožena a kdy). Škoda může být
vymáhána písemnou výzvou k úhradě, započtením škody na jinou vzájemnou pohledávku,
podanou žalobou apod. – žádáme o konkrétní informaci, jaké kroky byly podniknuty a kdy. V
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případě, že proti odpovědné osobě či osobám byla podána žaloba, žádáme o označení soudu a
spisovou značku, pod kterou je řízení vedeno.
Město Valašské Meziříčí, coby žalobce, podalo dne 11.01.2018 proti společnosti MCI SERVIS,
s.r.o. návrh na vydání elektronického platebního rozkazu o 100.000 Kč (představující pokutu
uloženou Městu Valašské Meziříčí Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže) – spor probíhá
přes Okresním soudem ve Zlíně pod č.j. 39 C 22/2018. Výše uvedený soud vynesl dne 15.11.2018
rozsudek č. j. 39 C 22/2018-153, avšak proti tomuto rozsudku podal žalobce dne 30.01.2019
odvolání.
Ve věci postihu poskytovatele dotace byla dne 02. 08. 2018 zaslána společnosti MCI SERVIS s.r.o.
předžalobní výzva k úhradě.
f) V případě, že jste se rozhodli škodu nevymáhat, žádáme o informaci, kdo takové rozhodnutí
přijal (jméno, příjmení, pracovní pozice) a jak je toto rozhodnutí odůvodněno. Pokud existuje
písemný zápis o tomto rozhodnutí (například zápis škodní komise apod.) žádáme o jeho kopii.
Probíhá vymáhání škody.
<otisk razítka>
<elektronicky podepsáno>

JUDr. Lucie Rapantová
vedoucí Oddělení právního
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