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Žádost o poskytnutí informací týkající se realizace stavby ,,Centralizace lékařské péče 

v nemocnici v Karlových Varech“ 

 

 

Dne 21.02.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Ve své žádosti jste požádali  

o poskytnutí následujících informací: 

 

,,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 vám vznikl 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.“ 

 

K Vaší žádosti sděluje Odbor finanční a odbor legislativní a právní a Krajský živnostenský úřad 

Krajského úřadu Karlovarského kraje následující: 

 

Ad A)  

Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 334/03/18 ze dne 19.03.2018 schválila úhradu pokuty  

ve výši 100.000,- Kč, kterou dne 04.04.2018 Karlovarský kraj uhradil. 

 

Ad B)  

Uvádíme, že v této věci správní žaloba podána nebyla, když Rada Karlovarského kraje svým 

usnesením č. RK 334/03/18 ze dne 19.03.2018 schválila nepodání správní žaloby proti rozhodnutí  

o zamítnutí rozkladu č. j.: ÚOHS-R0227/2017/VZ-04251/2018/322DJa ze dne 12.02.2018. 
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Ad C) 

V souvislosti s veřejnou zakázkou označenou jako „Realizace stavby Centralizace lékařské péče 

v nemocnici v Karlových Varech“ dosud ke vzniku žádné další škody nedošlo. 

 

Ad D) 

Právní posuzování odpovědnosti za škodu stále probíhá a zatím nebyla ustanovena osoba, která by za 

škodu odpovídala. 

 

Ad E) 

Dosud byly činěny kroky v tom smyslu, že byla škoda uplatněna vůči administrátorovi příslušné 

veřejné zakázky, a to společnosti ADW CONSULT, s.r.o. Tato však svou odpovědnost za škodu 

odmítla, kdy obrana uvedené společnosti byla zatím shledána jako oprávněná a je tak spíše 

pravděpodobné, že tato společnost za škodu neodpovídá. 

 

Ad F) 

Nebylo přijato rozhodnutí škodu dále nevymáhat. 

 

 

 

 

 

 

 

       


