
  

Magistrát města České Budějovice  

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Pokuta uložená městu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 

 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolu-

jeme požádat o níže specifikované informace týkající se škody, která Vám jakožto obci /městu/ obchodní společnos-

ti/příspěvkové organizaci/organizační složce státu/ atp. jako zadavateli veřejné zakázky (dále jen „Zadavatel“) vznikla 

v souvislosti s pokutou uloženou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen „ÚOHS“) v roce 2011. 

Konkrétně se jedná o rozhodnutí ÚOHS, značka: S459/11 

Dále jen „rozhodnutí ÚOHS“ 

 

1/ informaci, kdy byla uložená pokuta (popřípadě i náklady správního řízení)Zadavatelem uhrazena,  

 

2/ informaci o výši škody, která Zadavateli vznikla v důsledku vydání rozhodnutí ÚOHS, 

 

3/ informaci o tom, zda (popřípadě jak) a kdy Zadavatel učinil zjištění, která osoba je za škodu sub 2/ odpovědná, po-

případě informaci, která osoba či osoby za škodu dle zjištění Zadavatele odpovídají (jméno, příjmení, pracovní zařaze-

ní), 

 

4/ informaci o tom, zda (popřípadě v jakém rozsahu) a jakým způsobem byl nárok na náhradu škody zjištěné ve smyslu 

sub 3/ uplatněn vůči tomu, kdo za škodu odpovídá, 

 

5/ informaci o tom, zda (popřípadě kdy) byla škoda odpovědnou osobou k rukám Zadavatele uhrazena. 

 

  

K citovaným dotazům sděluje povinný subjekt následující. 

 

K bodu 1. 

Rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, č.j. ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe ze dne 

25.09.2012 byla statutárnímu městu České Budějovice uložena pokuta ve výši 1.300.000,--Kč. Pokuta je splatná do 

dvou měsíců od nabytí právní moci výše uvedeného rozhodnutí. S ohledem na skutečnost, že statutární město využilo 

možnost podání opravného prostředku a proti výše uvedenému rozhodnutí podalo rozklad v řádné lhůtě, rozhodnutí ne-

nabylo právní moci. Využití řádného opravného prostředku má v daném případě odkladný účinek. Rozhodnutím před-

sedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, č.j. ÚOHS-R285/2012/VZ-11150/2013/310/RBu ze dne 17.07.2013, bylo 

o opravném prostředku rozhodnuto v tom smyslu, že výše uvedené rozhodnutí bylo potvrzeno a rozklad ze dne 

10.10.2012 byl zamítnut. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 25.09.2012 poté nabylo právní 

moci.  

Statutární město České Budějovice dosud uloženou pokutu neuhradilo, s tím, že stále běží dvouměsíční lhůta od nabytí 

právní moci k zaplacení pokuty bez prodlení na straně povinného subjektu.   

 

K bodu 2 až 5 

Na základě výše uvedených skutečností, tj. dosud nebyla uhrazena uložená pokuta, statutární město neeviduje vznik 

žádné škody (majetkové újmy vyjádřitelné v penězích). Dosud nedošlo k žádné majetkové újmě na straně statutárního 

města České Budějovice. V této souvislosti nelze ani označit osobu odpovědnou za vzniklou škodu. Rovněž není po 

žádné osobě vymáhána jakákoliv částka odpovídající případně vzniklé škodě, a to z důvodu uvedeného výše.  


