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Na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí informace o uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže, a to konkrétně: 

 

Veřejná zakázka: S0290/15 - Vývoj Národního elektronického nástroje (NEN) – systémový integrátor 

 

Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto 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 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, 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). V případě, že proti odpovědné osobě či osobám byla podána žaloba, 

žádáme  

o označení soudu a spisovou značku, pod kterou je řízení vedeno. 

f) Informaci, jaká opatření jste přijali, aby v budoucnosti nedocházelo k porušování zákona o veřejných 

zakázkách a ke vzniku škody tím, že je vám ukládána pokuta ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže. 

 

 

Odpověď: 

 

K jednotlivým částem Vaší žádosti sdělujeme následující: 

 

a) Informaci o výši a datu uhrazení pokuty. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj uhradilo pokutu 550 000 Kč na účet Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže v březnu 2017. 

 

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. 

 

V této věci nebyla podána správní žaloba. 

 



c) Informaci, zda vám 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.). 

 

V souvislosti s touto veřejnou zakázkou vyměřil Auditní orgán Ministerstva financí ČR výši 

nezpůsobilých výdajů projektu „Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných 

zakázek" číslo projektu CZ.1.06/1.1.00/07.06384, v celkové výši 41 mil. Kč. Celková výše 

způsobilých výdajů projektu činila 216 mil. Kč. 

 

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. 

 

V současné době probíhá šetření orgánů činných v trestním řízení v dané věci, Ministerstvo pro 

místní rozvoj musí vyčkat závěrů šetření, do doby jeho skončení není možné poskytovat bližší 

informace. 

 

e) Informaci, 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). V případě, že proti odpovědné osobě či osobám byla podána žaloba, 

žádáme o označení soudu a spisovou značku, pod kterou je řízení vedeno. 

 

Odkazujeme na odpověď k dotazu pod písmenem d). 

 

f) Informaci, jaká opatření jste přijali, aby v budoucnosti nedocházelo k porušování zákona o veřejných 

zakázkách a ke vzniku škody tím, zeje vám ukládána pokuta ze strany Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže. 

 

Byla přijata povinnost zadavatelského útvaru předložit znalecký posudek k veřejným zakázkám v oblasti IT 

před tím, než bude zahájeno zadávací řízení. 

 


