Karlovy Vary 25. 7. 2016
Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Předmět žádosti:
Informace ve vztahu k pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, uložené rozhodnutím sp.zn.
ÚOHS-S57/2011/VZ-11329/2011/540/Pvé, konkrétně:
a) Informaci o výši a datu uhrazení pokuty.
b) Informaci, zda byla v této věci podána správní žaloba. V kladném případě žádáme o informaci, pod
jakou spisovou značkou je věc vedena a zda již byla soudem rozhodnuta, a zda rozhodnutí soudu
je již pravomocné.
c) Informaci, zda Statutárnímu městu vznikla v souvislosti s touto veřejnou zakázkou nějaká další
škoda.
d) Informaci, zda jste zjistili, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné.
e) Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána, v jaké výši a s jakým výsledkem.
f) Informaci, jaká opatření město přijalo, aby v budoucnosti nedocházelo k porušování zákona o
veřejných zakázkách a ke vzniku škody tím, že je Statutárnímu městu Karlovy Vary ukládána
pokuta ze strany ÚOHS.

Odpověď:
Pokutu ve výši 500.000,- Kč uhradilo Statutární město Karlovy Vary dne 16. 7. 2013. Správní žaloba byla
podána. Krajský soud v Brně ve věci rozhodl rozsudkem č.j. 30 Af 47/2013-102, ze dne 8. 10. 2015, kterým
rozhodnutí o pokutě zrušil a vrátil k dalšímu řízení. Tento rozsudek nabyl právní moci dne 24. 11. 2015.
Statutárnímu městu Karlovy Vary byla dne 24. 11. 2015 vrácena částka již zaplacené pokuty. Dne 2. 11.
podal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kasační stížnost proti výše uvedenému rozsudku Krajského
soudu v Brně. Ve věci nebylo dosud rozhodnuto. V souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou uhradilo
statutární město celkem částku 201.275,- Kč za právní služby. Statutární město Karlovy Vary se stále
zabývá otázkami případné odpovědnosti za škodu. V otázce škody je nutno vyčkat na rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu České repubilky ve věci kasační stížnosti. Statutární město Karlovy Vary přijalo
opatření, které spočívá v tom, že pro každou investiční akci zásadního charakteru jsou vytvořeny pracovní
skupiny složené z odborníků pro konkrétní investici. V souvislosti s tím je postupováno v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a od 1. 10. 2016 bude
postupováno v souladu s nově účinným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
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