Povinný subjekt:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
IČ: 71377999
Příjemce:

Čj.: 03951 /18/CI

V Praze dne 4. 7. 2018
Vyřizuje: Mgr. Vít Votruba
Kontakt: vit.votruba@czechinvest.org, tel: 296 342 510
Věc: Vyrozumění o poskytnutí informací
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2 (dále jen „povinný subjekt“) posoudila Vaši žádost ze dne 25. 6. 2018, která byla
povinnému subjektu doručena datovou schránkou dne 25. 6. 2018, jíž jste žádali o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) týkajících se pokuty uložené povinnému
subjektu ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže u veřejné zakázky č S817, 818,
819/14 - Záložní datové centrum, Zajištění systému řízení zranitelnosti Odboru IT, Nákup a
implementace serverů pro databáze a poštovní servery, Dodávka platformy pro virtualizaci,
Rozšíření Network Storage Gateway - NAS, v jejímž rámci byly položeny tyto dotazy týkající
se změny situace od doby předchozí žádosti žadatele:
a) Informace o výši a datu uhrazení pokuty. Poznámka: tato otázka se opakuje pouze 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.
b) Informace, zda byla v této věci podána správní žaloba (tj. zda bylo napadeno rozhodnutí
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým byla povinnému subjektu 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 povinnému subjektu 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) Informace, 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) Informace, 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) a související.
Povinný subjekt posoudil Vaši žádost a rozhodl takto:
Požadované informace p o s k y t u j e a žadateli informace sděluje následovně:
a) Ke zrušení rozhodnutí ÚOHS soudem nedošlo a pokuta nebyla nově uložena.
b) Správní žaloba nebyla podána. CzechInvest využil veškeré možné právní prostředky ve
správním řízení u orgánu dohledu. S přihlédnutím k tomu, že se jednalo o souhrnnou pokutu,
a možným nákladům spojeným s podáním správní žaloby, jsme se rozhodli správní žalobu
nepodat. V této situaci nedošlo k žádné změně.
c) Žádná další škoda povinnému subjektu nevznikla.
d) Případ šetřila Policie ČR a věc byla odložena. Věc řešila následně škodní komise
CzechInvestu se závěrem, že nebylo prokázáno, že by ke vzniku škody došlo v důsledku
zavinění konkrétní osoby (příp. osob). Nebylo prokázáno, že by postup konkrétních
zaměstnanců byl v rozporu s tehdy platnými interními předpisy, případně popisy práce, resp.
nebylo prokázáno žádné zavinění konkrétní osoby. V této situaci nedošlo k žádné změně,
věc nebyla vzhledem k uzavření věci nově škodní komisí řešena a neuvažuje se o tom, že by
byla nějak nově řešena.
e) Škoda nebyla a nebude vymáhána, protože nebyla/y určena/y konkrétní osoba/osoby
odpovědná/é za škodu, důvody viz bod d).
Odůvodnění:
Dle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona neshledal povinný subjekt důvody k odepření žádosti
žadatele v uvedených bodech a rozhodl, jak je výše uvedeno.
S pozdravem
JUDr. Helena Sosnová, na základě pověření generálního ředitele
ředitelka odboru právního
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

