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V Mníšku pod Brdy dne 20. 4. 2020 

 

 

Záznam o poskytnutí informace 

 

Povinný subjekt zveřejňuje podle § 5 odst. 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů tento záznam 
o poskytnuté informaci: 
 

Datum podání: 1. 4. 2020 
 

Žadatel : *** 
 

Obsah požadované informace: 

Informace o uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to veřejná 
zakázka/zakázky: S0297/2017/VZ-00113/2018/511/ŠNo Výstavba školního pavilonu, ZŠ Mníšek 
pod Brdy, konkrétně: 

a) Informaci o výši a datu uhrazení pokuty. 

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. 

c) Informaci, zda 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 odpovědný. 

e) 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 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. 

f) 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. 
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Způsob vyřízení: 

Žadateli byly poskytnuty a zaslány tyto informace: 

Ad a) Městu Mníšek pod Brdy byla udělena pokuta ve výši 25 000 Kč. Pokuta byla zaplacena dne 
18. 7. 2018. 

Ad b)  V této věci nebyla podána správní žaloba. 

Ad c)  Vedle nákladů řízení ve výši 1 000 Kč škodní komise neidentifikovala žádné další výdaje 
jako způsobenou škodu.  

Ad d)  Jako osoba odpovědná za vznik škody byl uveden v zápisu o vzniklé škodě starosta města. 

Ad e)  Škoda nebyla vymáhána. 

Ad f)  Škodní komise vydala doporučení škodu nevymáhat, ale nebylo vydáno rozhodnutí 
o nevymáhání škody. Věc je nyní předmětem přezkoumání. 

 
 

Odesláno DS dne 15. 4. 2020. 

Žádost vyřizoval: vedoucí odboru kanceláře starosty Mgr. Jaroslav Pešice 


