ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 45768/2014/KHEJ
spisový znak: KHEJ 43150/2014/kakr/SO/3

datum: 28.07.2014

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 14. 7. 2014 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 11. 7. 2014, 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; konkrétně se jedná o rozhodnutí ÚOHS značka S29/12 – Rekonstrukce silnice III/1508
a 15015, průtah obcí Rapšach – pokuta 350.000,- Kč:
(i) Informaci, kdy byla uložená pokuta (popřípadě i náklady správního řízení) Zadavatelem uhrazena,
Odpověď: Uloženou pokutu Jihočeský kraj uhradil dne 4. 2. 2014.
(ii) Informaci o výši škody, která Zadavateli vznikla v důsledku vydání rozhodnutí ÚOHS,
Odpověď: Výše škody, která Jihočeskému kraji vznikla v důsledku vydání rozhodnutí ÚOHS, činí 100.000,- Kč. K tomu
uvádíme, že výše škody odpovídá uložené pokutě, jejíž výši snížil rozhodnutím předseda ÚOHS v rozkladovém řízení z částky
350.000,- Kč na částku Kč 100.000,-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: Zjištění osoby odpovědné za škodu učinil Jihočeský kraj k okamžiku doručení rozhodnutí předsedy ÚOHS (dne 10.
12. 2013). Za škodu podle zjištění Jihočeského kraje neodpovídá zaměstnanec Jihočeského kraje, nýbrž právnická osoba
Tercier, spol. s r. o., IČ 61063207.
(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: Nárok na náhradu škody vůči uvedené právnické osobě uplatnil Jihočeský kraj dne 5. 3. 2014 vyúčtováním úhrady
z titulu odpovědnosti za škodu ve výši 100 000 Kč, tj. v plném rozsahu.

(v) Informaci o tom, zda (popřípadě kdy) byla škoda odpovědnou osobou k rukám zadavatele uhrazena.
Odpověď: Škoda dosud nebyla uhrazena.
(vi) informaci, zda se zadavatel brání uložené pokutě správní žalobou, v kladném případě žádáme o sdělení spisové značky
řízení před soudem.
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Odpověď: Jihočeský kraj nepodal proti rozhodnutí ÚOHS správní žalobu.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana
elektronicky podepsáno
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