
 

Magistrát města České Budějovice 

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

Veřejná zakázka „Outsourcing serverové farmy“ 

 

 

„Dovolujeme si Vás požádat o poskytnutí informace o uložené pokutě od Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, a to veřejná zakázka/zakázky: S593/11 – Outsourcing serverové farmy. 

Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací: 
a) Informaci o výši a datu uhrazení pokuty    

Poznámka: tato otázka se opakuje pouze pro případ, že by v mezidobí mezi žádostmi o 
informace došlo ke zrušení rozhodnutí ÚOHS soudem a zároveň k novému uložení (a 
zejména 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 (rozhodnutí Krajského soudu, 
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu).   

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.).   

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, v jaké výši a s jakým 
výsledkem (tj. zejména, zda byla škoda uhrazena, kdy a v jaké výši; případně jaké 
kroky tímto směrem jsou v současné době podnikány).   
V případě, že proti odpovědné osobě či osobám byla podána žaloba, žádáme o označení 
soudu a spisovou značku, pod kterou je řízení vedeno. Zároveň žádáme o informaci, zda 
je po odpovědné osobě vymáhána výhradně uložená pokuta, nebo i případná další škoda 
(např. soudní výlohy, postih od poskytovatele dotace) a v jaké výši.“ 

 
 
Povinný subjekt sděluje následující:  

Jelikož informace žádané ve shora uvedené žádosti byly již povinným subjektem dle InfZ poskytovány, byly 

jím v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Povinný subjekt Vás tak v souladu s § 6 InfZ odkazuje na zveřejněnou informaci: 

žádané informace lze nalézt na internetové stránce povinného subjektu pod adresou http://www.c-

budejovice.cz/poskytnute-informace-v-roce-2017. 

Povinný subjekt dále k otázce uvedené pod písm. e) žádosti doplňuje následující informace (nebyly 

předmětem poskytnutí informace v roce 2017, na které je shora odkazováno): 

 vymáhána byla škoda, která byla povinným subjektem identifikována ve výši odpovídající uložené 

pokutě; 

 spisové značky soudních řízení vedených o žalobách povinného subjektu podaných ve věci 

vymáhání náhrady škody: 

9 C 245/2015, 35 C 244/2015, 10 C 245/2015 (vše Okresní soud v Českých Budějovicích). 
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