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15.10.2019

Žádost o poskytnutí informací týkající se veřejné zakázky Realizace stavby 
,,Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“

Dne 15.10.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kdy jste požádali o poskytnutí 
následujících informací:
,,Žádáme Vás o aktuální informace, tj. zejména zda došlo k posunu, zejména vymožení škody 
po odpovědných osobách:
a) 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.
b) 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.
c) 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 sdělujeme následující:

Ad a) 
K Vaší žádosti o poskytnutí informace, týkající se sdělení informací o odpovědnosti konkrétní 
osoby za uložení pokuty za  spáchání přestupku podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání veřejné 
zakázky „Realizace stavby - Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ 
sdělujeme, že nebyla dosud dovozena odpovědnost konkrétní osoby. Dosud byla posuzována 
odpovědnost za tuto pokutu externího administrátora, když však jeho odpovědnost dovozena 
nebyla. Nebyla dovozena odpovědnost ani dalších osob, které se na realizaci uvedené veřejné 
zakázky podílely. Věc je však dále v řešení a měla by být z důvodu právní jistoty ještě 
posouzena externí advokátní kanceláří.
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Ad b, c)
S ohledem na naši odpověď pod bodem Ad 1) ve smyslu, že odpovědnost externího 
administrátora za tuto pokutu nebyla dovozena a nebyla dovozena zatím ani odpovědnost 
dalších osob, které se na realizaci uvedené veřejné zakázky podílely, nebyla zatím vymáhána 
škoda, kdy nelze v současné době nelze vyloučit, že takto bude učiněno.

          

    




