Žádost č. INFO 12/2020 – VZ „Komplexní údržba zeleně ve městě Český Těšín – JŘBU
– nové vyhlášení“ S0066/2018/VZ-10181/2018/544/MBo
Informace poskytla:

16. 04. 2020 Lada Večeřová, odbor místního hospodářství

Zveřejněno dne:

21. 04. 2020

Předmět žádosti:
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí informace o uložené pokutě od Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže, a to veřejná zakázka/zakázky: S0066/2018/VZ-10181/2018/544
MBo Komplexní údržba zeleně ve městě Český Těšín – JŘBU – nové vyhlášení.
Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací:
a) Informaci o výši a datu uhrazení pokuty
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.
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,
posti od poskytovatele dotace apod.).
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 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 případě, že proti odpovědné osobě či osobám byla
podána žaloba, žádáme o označení soudu a spisovou značku, pod kterou je řízení
vedeno.
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.
Poskytnuté informace:
V návaznosti na žádost o poskytnutí informace byla žadateli zaslána informace tohoto znění:
„Odbor místního hospodářství se k Vaší žádosti k výše uvedené veřejné zakázce vyjadřuje
k jednotlivým bodům následovně:
a) Pokuta ve výši 50.000,- Kč byla uhrazena 17.9.2018 administrátorem veřejné zakázky.
b) Ano, ve věci byla podána správní žaloba, ale ještě nebylo vydáno rozhodnutí soudu
(spisová značka 30A145/2018).

c) Jak vyplývá ze správní žaloby, tak s udělenou pokutou nesouhlasíme. Přesto ji za
zadavatele hradil administrátor veřejné zakázky. Další škoda zatím nevznikla.
d) Jak je uvedeno výše, tak nesouhlasíme s udělenou pokutou a rozhodnutím Úřadu,
jelikož se jedná o jeho subjektivní výklad nad rámec zákona – viz rozhodnutí Úřadu.
Pokutu hradil administrátor veřejné zakázky, jelikož takto měl nastavenou smluvní
klauzuli, to však nezakládá jeho vinu. Žádná odpovědná osoba za škodu se na straně
zadavatele dle našeho názoru nenachází, ale samozřejmě po pravomocném rozsudku
soudu budeme opětovně situaci analyzovat.
e) Viz výše.
f) Viz výše.“

