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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Xxxxx xxxxxx

České obchodní inspekci byla dne 8. 12. 2016 doručena Vaše žádost o poskytnutí informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím), evidovaná pod 
č. j. ČOI 161038/16/0100 v níž požadujete:

Dne 16. 1. 2014 nabylo právní moci rozhodnutí Úřadu pro hospodářské soutěže s číslem 
jednání ÚOHS – S332/2012/Vz-23407/2012/514/PVé, ve kterém byla ČOI uložena pokuta 
200 000 Kč za porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. K výše uvedené 
pokutě žádáte poskytnutí informací: 

1. Došlo k identifikaci osoby, jejíž jednání způsobilo porušení zákona o veřejných 
zakázkách. 

2. Pokud ano, byly vyvozeny nějaké důsledky. Došlo k vymáhání způsobené škody 
(pokuty).

3. Pokud nebyla určena odpovědná osoba, existuje nějaký záznam, proč nebyla 
odpovědná osoba identifikována a škoda vymáhána (např. zasedání škodní komise).

4. Byla uskutečněna jiná opatření, aby se v budoucnu zamezilo výskytu podobných 
případů (např. změna směrnic). 

K vašemu dotazu sdělujeme:

ad 1. Ne, nedošlo. 

ad 2. Ne, viz odpověď na otázku č. 1



ad 3. Ano, existuje zápis o jednání Škodní komise ze dne 9. 6. 2016  

ad 4. V současné době je pracoviště Kanceláře úřadu České obchodní inspekce, do jehož 
gesce náleží administrace zadávání veřejných zakázek posíleno o dva právníky odborně 
zaměřené na oblast veřejných zakázek. 
V letošním roce byla také vydána nová směrnice o pravidlech zadávání veřejných zakázek.  

S pozdravem 

Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel
České obchodní inspekce 




