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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane, 

dne 10. 6. 2019 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 10. 6. 2019, ve 

které požadujete poskytnutí následujících informací: 

V minulosti jsme vás oslovili v souvislosti s vymáháním škody po odpovědných osobách, pokud jde o pokutu 

za veřejnou zakázku: S29/2012 Rekonstrukce silnice III/1508 a 15015, průtah obcí Rapšach 

V minulosti jste nám sdělili, že jste identifikovali odpovědné osoby a nárok na náhradu škody uplatnili v rámci 

trestního řízení. Podle posledních informací (červenec 2018) o nároku na náhradu škody dosud nebylo 

rozhodnuto. Vzhledem k tomu, že uběhl jeden rok, dovolujeme si Vás požádat o aktualizaci informací, tj. zda 

jste byli úspěšní s nárokem na náhradu škody v rámci trestního stíhání, případně v jaké výši, či zda jste byli 

odkázáni na řízení občanskoprávní, a zda jste v takovém případě učinili nějaké kroky k uplatnění nároku. 

Stejně tak žádáme o sdělení, zda byla škoda (či její část) v mezidobí uhrazena, případně kdy a v jaké výši. 

Konkrétně žádáme o tyto informace: 

a) Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána a jakým konkrétním způsobem, v jaké výši 

a s jakým výsledkem (jaká část škody byla vymožena a kdy). Škoda může být vymáhána písemnou výzvou 

k úhradě, započtením škody na jinou vzájemnou pohledávku, podanou žalobou, v rámci trestního stíhání apod. 

– žádáme o konkrétní informaci, jaké kroky byly podniknuty a kdy. V případě, že proti odpovědné osobě či 

osobám byla podána žaloba, žádáme o označení soudu a spisovou značku, pod kterou je řízení vedeno. 

b) V případě, že jste se rozhodli škodu nevymáhat, žádáme o informaci, kdo takové rozhodnutí přijal (jméno, 

příjmení, pracovní pozice) a jak je toto rozhodnutí odůvodněno. Pokud existuje písemný zápis o tomto 

rozhodnutí (například zápis škodní komise apod.) žádáme o jeho kopii.  

K výše uvedeným žádostem Vám sdělujeme následující:  

nárok na náhradu škody byl Jihočeským krajem, jako poškozeným, uplatněn v trestním řízení, které bylo 

vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 57 T 10/2014. Náhrada škody však nebyla Jihočeskému kraji 

rozsudkem soudu přiznána a Jihočeský kraj byl odkázán s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech 

občanskoprávních. Proti tomuto výroku nebylo odvolání podáno s ohledem na zkušenosti s adhezním řízením 

v obdobných věcech. S ohledem na rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5 To 40/2018-9582, kterým bylo 

rozhodnuto o odvolání dalšího podobně poškozeného, obce Cítov, proti rozhodnutí Městského soudu v Praze 

sp. zn. 57 T 10/2014, by ani podání odvolání skutečně na věci nic nezměnilo, neboť vrchní soud konstatoval, 
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že pokutu uloženou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže  nelze považovat za škodu způsobenou 

trestným činem, neboť nevznikla protiprávním jednáním obžalovaného Ing. Krause, ale až v následném 

správním řízení uložením sankce. 

Jihočeský kraj, s ohledem na výrok rozsudku v trestním řízení, uplatnil svůj nárok na náhradu škody 

i u Obvodního soudu pro Prahu 5 žalobou na zaplacení částky 100.000,-Kč (výše pokuty uložená ÚOHS). 

Řízení bylo vedené pod sp. zn. 26 C 31/2018. Žaloba však byla zamítnuta a Jihočeský kraj neuspěl ani 

v odvolacím řízení. K tomu lze dodat, že Jihočeský kraj uplatnil po společnosti Tercier, spol. s.r.o. i smluvní 

pokutu ze smlouvy o výkonu činnosti zástupce zadavatele, a to v řízení před Obvodním soudem pro Prahu 5, 

sp. zn. 34C 211/2015. Na základě uzavřené dohody – smíru, byla Jihočeskému kraji žalovanou společností 

uhrazena částka 47 937,60 Kč s příslušenstvím, celkem ca 57 000,- Kč.  

 
S pozdravem 

 
 

 

Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 

 
 


