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Žádost o poskytnutí informací týkající se KKN, a.s. 

 

Dne 12.11.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Po přijetí bylo zjištěno, že tato žádost 

nesplňuje veškeré zákonem stanovené náležitosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 5) písm. b) InfZ a na 

základě této skutečnosti bylo odesláno vyrozumění o doplnění požadovaných údajů. Dne 27.11.2019 

bylo doručeno Vaše doplnění žádosti. 

 

Ve své žádosti ze dne 12.11.2019 (po doplnění ze dne 27.11.2019) jste požadovali poskytnutí 

následujících informací: 

,,(i)Zda uplatnil vůči GP nebo TDI smluvní pokuty, náhradu škody či jakékoliv jiné právo; 

(ii) zda, kdo a na základě čeho posuzoval, zda takové nároky vůči GP nebo TDI mají být uplatněny. 

Pro vyloučení pochybností je tímto myšleno nejenom rozhodování rady, ale i, byť neformální, 

rozhodování ve vnitřní struktuře Karlovarského kraje, na základě kterého je teprve přistoupeno k 

vypracování materiálu pro jednání rady;  

(iii) které osoby na straně Karlovarského kraje kontrolují, resp. mají povinnost kontrolovat, 

dodržování povinnosti GP a TDI v této věci;  

(iv) na kolika případech (zakázkách) již Karlovarský kraj spolupracoval s GP nebo TDI - prosíme o 

úplný výčet zakázek a plnění, která TDI nebo GP za své služby od Karlovarského kraje obdrželi; 

(v) v kolika případech byla, z jakýchkoli případů (tedy i jiných, než případ nemocnice  

v Chebu), ze strany Karlovarského kraje vůči TDI nebo GP uplatněna jakákoli práva  

z porušení povinností“. 

 

K Vaší žádosti sdělujeme následující: 

 

Ad (i) 

Karlovarský kraj doposud neuplatil vůči GP nebo TDI žádné smluvní pokuty, náhradu škody či 

jakékoliv jiné právo. 

 

Ad (ii) 

V současné době nemá Karlovarský kraj důvod uplatňovat vůči GP nebo TDI nároky z titulu smluvní 

pokuty nebo náhrady škody, když nemá žádné informace o porušení jakéhokoli závazku ze strany GP 

nebo TDI zakládající Karlovarskému kraji nárok na náhradu škody nebo smluvní pokutu. Pokud 

Karlovarský kraj získá relevantní informace týkající se jakéhokoli porušení závazku GP nebo TDI 

z něhož bude vyplývat jakýkoli nárok, tyto informace posoudí. Vzhledem k tomu, že doposud na 

straně Karlovarského kraje nevznikly pochybnosti o činnostech GP nebo TDI, resp. nezískal jakékoli 

relevantní informace o neplnění jejich povinností, neposuzoval možnosti uplatnění takových nároků.  

 

Ad (iii) 

Kontrolou, resp. supervizí nad celým projektem byl pověřen v rámci své pracovní náplně zaměstnanec 

odboru investic pan Jiří Kvak a vedoucí odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje Ing. 

Tomáš Brtek z pozice příkazce operace a v případě problematiky vyplývající z plnění dle smluv 
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uzavřených s GP a TDI by byl o právní názor požádán odbor legislativní, právní a krajský 

živnostenský úřad. 

 

Ad (iv) 

V příloze č. 1 této odpovědi na Vaši žádost přikládáme výčet zakázek a plnění. 

 

Ad (v) 

V žádosti se dotazujete, zda jsme vůči TDI a GP uplatňovali jakákoliv práva z porušení povinností. U 

výčtu plnění není známo žádné uplatnění práv z porušení povinností TDI  

a GP. 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Přílohy: 

Výčet zakázek a plnění 


