ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 178454/2015/KHEJ
spisový znak: KHEJ 15120/2015/kakr/3

datum: 03.03.2015

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225
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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 23. 2. 2015 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 22. 2. 2015, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
souvisejících s rozhodnutím ÚOHS č.j. ÚOHS-R310/2012/VZ-23991/2013/310/MMl ze dne 9. prosince 2013
1. Proč došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách?
2. Byla v souvislosti s výše uvedeným porušením zákona určena zodpovědná osoba, resp. skupina osob?
3. Pokud ano, byly vyvozeny personální důsledky? Byla od této osoby (skupiny osob) vymáhána částka, která byla předmětem
sankce?
4. Pokud nebyla určena zodpovědná osoba, proč k tomu nedošlo?
5. Byla uskutečněna nějaká jiná opatření, aby se zamezilo výskytu podobných případů?
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Ad 1.
Na otázku „proč došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách“ odpověď dát jednoznačně nelze. Naplnění skutkové podstaty
správního deliktu shledal ÚOHS v tom, že zadavatel cit. „nedodržel postup stanovený v ustanovení § 61 odst. 4 zákona
v návaznosti na ustanovení § 6 zákona, když losování dne 21. 6. 2011 prostřednictvím elektronického zařízení neprovedl
v souladu se zásadou transparentnosti, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejhodnější nabídky“. Odůvodnění
rozhodnutí ÚOHS je dostupné na: http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10939.html
Ad 2.
Odpovědná osoba byla určena.
Ad 3.
Odpovědnou osobou není zaměstnanec Jihočeského kraje, proto nebyly vyvozeny personální důsledky. Od odpovědné osoby
je vymáhána částka, která byla předmětem sankce.
Ad 4.
Odpovědná osoba byla určena – viz ad.2.
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Ad 5.
Možnost omezení počtu uchazečů náhodným výběrem losem prostřednictvím elektronického zařízení Jihočeský kraj od
18. 10. 2011 v zadávacím řízení nevyužíval; možnost omezení počtu uchazečů náhodným výběrem losem prostřednictvím
elektronického zařízení byla rovněž zrušena změnou zákona s účinností od 1. 4. 2012 (k vytýkanému porušení zákona mělo
dojít dne 21. 6. 2011, ÚOHS uložil Jihočeskému kraji pokutu rozhodnutím ze dne 17. 10. 2012, předseda ÚOHS rozhodl
o rozkladu Jihočeského kraje dne 9. 12. 2013).
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky -
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