
  

Magistrát města České Budějovice  

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

 

Pokuta ÚOHS za outsourcing serverové farmy 
 

„… si Vás dovolujeme požádat o níže specifikované informace týkající se škody, která Vám jakožto zadavateli veřejné 

zakázky (dále jen „Zadavatel“) vznikla v souvislosti s pokutou uloženou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dá-

le také jen „ÚOHS“). 

Konkrétně se jedná o rozhodnutí ÚOHS: značka S593/11- Outsourcing serverové farmy – pokuta 1.300.000,- Kč, dále 

jen „rozhodnutí ÚOHS“ 

Konkrétně žádáme o tyto informace: 

(i) Informaci o výši škody, která Zadavateli vznikla v důsledku vydání rozhodnutí ÚOHS (zejména, pokud škoda je 

vyšší než uložená pokuta, například povinnost vrátit dotaci apod.) 

(ii) informaci o tom, zda (popřípadě jak) a kdy Zadavatel učinil zjištění, která osoba je za škodu sub (i) odpovědná, 

popřípadě informaci, která osoba či osoby za škodu dle zjištění Zadavatele odpovídají (jméno, příjmení, pra-

covní zařazení); tj. informaci, zda se přístup zadavatele k určení viníka během jednoho roku nějak změnil. 

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

smyslu sub (ii) uplatněn vůči tomu, kdo za tuto škodu odpovídá, 

(iv) informaci o tom, zda (popřípadě kdy) byla škoda odpovědnou osobou k rukám zadavatele uhrazena, 

(v) informaci, zda se zadavatel brání uložené pokutě správní žalobou, v kladném případě žádáme o sdělení spisové 

značky řízení před soudem, popřípadě kopii rozsudku, pokud již byl vydán.“ 

 

 

K bodu (i) Povinnému subjektu v souvislosti s výše uvedeným případem nevznikla žádná škoda, vyjma pokuty uložené 

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚHOS“).  

 

K bodům (ii) až (iv) Povinný subjekt se v dané věci neztotožňuje s názorem ÚHOS, na základě čehož také podal správ-

ní žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu, i přesto však rozhodnutí respektuje a pokutu uhradil, ovšem v důsledku roz-

dílných názorů na věc není povinný subjekt schopen určit osobu odpovědnou. K regresnímu vymáhání tedy nebude při-

stoupeno, jelikož povinnému subjektu není známa žádná osoba, jejíž vinou náklad v podobě pokuty vznikl. 

 

K bodu (v) Ano, jak již bylo uvedeno výše, povinný subjekt, podal v souvislosti s uloženou sankcí k Nejvyššímu správ-

nímu soudu správní žalobu, a to dne 16.08.2013. Předmětné řízení je vedeno pod spisovou značkou 30 Af 78/2013. 


