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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů
Městský úřad Žatec jako povinný subjekt od Vás dne 25.6.2018 obdržel Žádost o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Informace o
uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to veřejná zakázka - S495/13 - Otevřené
letní koupaliště v Žatci
Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací:
a) Informaci o výši a datu uhrazení pokuty
Poznámka: tato otázka se opakuje pro případ, že by v mezidobí mezi žádostmi o informace došlo ke
zrušení
rozhodnutí ÚOHS soudem a zároveň k novému uložení (a zejména uhrazení) pokuty. Případně
pokud by v minulosti
byla úhrada pokuty z nejrůznějších důvodů odložena a následně v mezidobí mezi žádostmi o
informace byl pokuta
zaplacena například z důvodu prohraného soudního sporu s ÚOHS).
b) 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. V případě existence rozhodnutí soudu žádáme o zaslání
jeho kopie
(rozhodnutí Krajského soudu, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu).
c) 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.).
d) Informaci, zda jste zjistili, 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
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odpovědný.
e) 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).
V případě, že proti odpovědné osobě či osobám byla podána žaloba, žádáme o označení soudu a
spisovou značku,
pod kterou je řízení vedeno. 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.
Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „InfZ“) a sděluji že:
-

dne 23.1.2016 byla Městem Žatec podána správní žaloba proti rozhodnutí ÚHOS č.j.
ÚHOS-R218/2014/VZ-40383/2015/323/KKř ze dne 23.11.2015
tato žaloba byla Krajským soudem v Brně zamítnuta rozsudkem č.j. 62 Af 12/2016-110 ze
dne 27.4.2017 (Rozsudek č.j. 62 Af 12/2016-110 je přílohou tohoto dopisu)
dále dne 15.5.2017 byla Městem Žatec k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně proti
rozsudku podána kasační stížnost pod sp.zn. 10 As 150/2017
kasační stížnost byla pak rozsudkem NSS č.j. As 150/2017 - 58 zamítnuta (Rozsudkem NSS
č.j. As 150/2017 – 58 je také přílohou
žádné jiné dokumenty jsem nedohledala a tudíž nemohu poskytnout ani informace s tím
spojené a ani žádné další dokumenty.

Prosím přijměte moji omluvu za opožděnou odpověď.
V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat.

S přáním pěkného dne

Ing. Kateřina Mazánková
vedoucí odboru rozvoje města
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