Město Nejdek

nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Karlovarský kraj

Městský úřad Nejdek, kancelář starosty
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

2.4.2018
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KT/9/2018-8

VYŘIZUJE:

Bc. Šárka Levková
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353 240 110, 603 261 069

E-MAIL:
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DATUM:

16. 4. 2018

Věc:

Právo ve veřejném zájmu, z. s.
Chalupkova 1367
149 00 Praha 11
IČ: 03853462

vyřízení žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

Vážená paní, vážený pane,
v návaznosti na Vaši žádost ze dne 2. 4. 2018, směřující k navazujícímu postupu města ve
věci uložené pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za správní delikt spáchaný
v souvislosti s veřejnou zakázkou S 190/15 - Komunální a technické služby pro město Nejdek, Vám
sdělujeme:
a)
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.
poskytovaná informace: ANO, správní žaloba podána byla; řízení je vedeno před Krajským soudem
v Brně pod sp. zn. 29 Af 59/2016; o žalobě dosud není rozhodnuto.
b)
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.). Respektive zda se tato situace změnila od poslední žádosti o informace.
poskytovaná informace: V souvislosti se správní žalobou dosud žádná škoda nevznikla;
v souvislosti s vymáháním náhrady škody spočívající v zaplacení uložené sankce (750.000,- Kč) již
byla vzniklá škoda škůdcem zaplacena; náhrada soudních výloh byla ve výši, v níž rozsudek nabyl
právní moci, s výjimkou částky 2.964,50 Kč, škůdcem rovněž zaplacena.
c)
Informaci, o tom, 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.
poskytovaná informace: Odpovědnostní vztah zůstal mimo soudní kognici; identita osoby, jež byla
za škodu odpovědná, zůstala neodhalena. Dodavatel služby škodu zaplatil. Dodavatelem služby bylo
„Sdružení pro Nejdek“ sdružení společností - Allo Tender s.r.o. a Allowance s.r.o. (nyní:
Support&Consulting s.r.o.).
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d)
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 – například odpovědná osoba byla vyzvána a dobrovolně
uhradila, nebo škodu uhradila pojišťovna, škoda byla vymáhána soudně u soudu YX, pod sp. zn.
ABCD atd.). Tyto informace žádáme jako doplnění k informaci od Mgr. Ludvíka Matouška,
advokáta, který nám pouze sdělil, že škoda uhrazena byla. 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.
poskytovaná informace: Škoda byla vymáhána soudně, a to v celé výši. Soudní řízení vedené před
Obvodním soudem pro Prahu 5 pod sp. zn. 24 C 370/2017 bylo pro město úspěšné, neboť škůdce
škodu v celé výši, s výjimkou částky ve výši 2.964,50 Kč, zaplatil, a to dne 21. 12. 2017.

S pozdravem

Bc. Markéta Šebková
tajemnice MěÚ
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