ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 38448/2013/KHEJ
spisový znak: KHEJ 36275/2013/kakr/SO/3

datum: 15.07.2013

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 1. 7. 2013 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 1. 7. 2013, v níž se domáháte poskytnutí níže specifikovaných informací,
týkajících se škody, která vznikla Jihočeskému kraji jako zadavateli veřejné zakázky v souvislosti s pokutou uloženou Úřadem
pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2011; konkrétně se jedná o rozhodnutí ÚOHS, značka: S335/10
(i) Informaci, kdy byla uložená pokuta (popřípadě i náklady správního řízení) Zadavatelem uhrazena,
Odpověď: Samotná platba proběhla dne 19. 5. 2011 ve prospěch Celního úřadu Brno.
(ii) Informaci o výši škody, která Zadavateli vznikla v důsledku vydání rozhodnutí ÚOHS,
Odpověď: Jihočeskému kraji byla uložena pokuta ve výši 60 tis. Kč.
(iii) Informaci o tom, zda (popřípadě jak) a kdy Zadavatel učinil zjištění, která osoba je za škodu sub (ii) odpovědná, popřípadě
informaci, která osoba či osoby za škodu dle zjištění Zadavatel odpovídají (jméno, příjmení, pracovní zařazení),
Odpověď: Ano, Jihočeský kraj učinil zjištění o škodě, a to 4. 5. 2011 – za škodu byly odpovědné 3 osoby; jednalo se o dva,
dnes již bývalé, zaměstnance Krajského úřadu – vedoucí oddělení z Odboru kultury a památkové péče Ing. Bártová, vedoucí
oddělení z Odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Ing. Švarc a investiční technik z
Odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic p. Vondráček.
(iv) Informaci o tom, zda (popřípadě v jakém rozsahu) a jakým způsobem byl nárok na náhradu škody zjištěné ve smyslu
sub (iii) uplatněn vůči tomu, kdo za tuto škodu odpovídá,
Odpověď: Ředitelem Krajského úřadu Jihočeského kraje byl učiněn nárok na náhradu škody v penězích. Výše škody se odvíjela
od míry zavinění a zodpovědnosti na daných pracovních pozicích. Výše náhrad škody činila 12 tis. Kč (Ing. Bártová),
2 tis. Kč (Ing. Švarc), 1,5 tis. Kč (p. Vondráček).
(v) Informaci o tom, zda (popřípadě kdy) byla škoda odpovědnou osobou k rukám zadavatele uhrazena.
Odpověď: Ano, všichni tři zaměstnanci škodu uhradili a to v celé nárokové výši v měsících 10/2011, 07/2012, 10/2012.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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