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

Xxxxx xxxx,

České obchodní inspekci byla dne 21. 7. 2017 doručena datovou schránkou Vaše  žádost o 
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPI) evidovaná pod č.j. ČOI 98621/17/0100,  v níž 
požadujete:

„Poskytnutí informace o uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
k veřejné zakázce S332/12 – Provádění laboratorních zkoušek a rozborů vzorků pohonných 
hmot. 

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 byla ČOI 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 zaměstnancích 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).

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.“



Uvedené informace žádáte zaslat v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí 
této žádosti na uvedené spojení, Je-li to možné, žádáte o přednostně poskytnutí informací 
v elektronické podobě do datové schránky  
  

K Vaší žádosti sdělujeme:

ad a) Pokuta ve výši 200 000, - Kč byla uhrazena 12. 2. 2014. 

ad b) Česká obchodní inspekce podala žalobu u Krajského soudu v Brně. Soud žalobu 
zamítl. Věc byla vedena pod sp. zn. 30 Af 22/2014. Rozsudek je v příloze tohoto dopisu. 

ad c) V souvislosti s touto zakázkou nevznikla České obchodní inspekci žádná další škoda –
nebyly vynaloženy náklady na soudní řízení ani náklady na právní zastoupení.

ad d) Nepodařilo se prokázat zavinění konkrétní osoby.

ad e) Viz předchozí bod.

ad f) V současné době je pracoviště Kanceláře úřadu České obchodní inspekce, do jehož 
gesce náleží administrace veřejných zakázek, oproti stavu v roce 2011 personálně posíleno. 
Došlo také k úpravě vnitřních procesů v oblasti zadávání veřejných zakázek s jasným 
vymezením kompetencí jednotlivých správců veřejných zakázek. 

S pozdravem 

Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel 
České obchodní inspekce 

Příloha: 
Rozsudek Krajského soudu v Brně  30 Af 22/2014 




