Odpověď podle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti doručené povinnému subjektu dne 2. 4. 2020 byl požadavek na
poskytnutí následujících informací týkajících se pokuty uložené Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže S0095/2018/VZ-07226/2018/522/RCh Zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou
linkovou dopravou – oblast Prostějovsko JV:
a) o výši a datu uhrazení pokuty
b) zda byla v této věci podána správní žaloba (tj. zda bylo napadeno rozhodnutí
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým byla uložena pokuta). V
kladném případě byla žádána informace, 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 byla žádána jeho kopie.
c) zda nám 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) zda jsme zjistili, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné. Bylo
žádáno sdělení jména a pracovního zařazení osoby, která je za škodu
odpovědná; případně označení dodavatele služby, který je za škodu odpovědný.
e) 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. – byla žádána konkrétní
informace, jaké kroky byly podniknuty a kdy. V případě, že proti odpovědné osobě
či osobám byla podána žaloba, bylo žádáno označení soudu a spisová značka,
pod kterou je řízení vedeno.
f)

v případě, že jsme se rozhodli škodu nevymáhat, byla žádána informace, 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.) byla žádána jeho kopie.

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty tyto informace:
Ad a)
Uložená pokuta ve výši 60 000 Kč byla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
uhrazena dne 13. 4. 2018.
Ad b)
Správní žaloba v předmětné věci podána nebyla.
Ad c)
Žádná další škoda nevznikla.

Ad d) až f)
Zajištěním veřejné zakázky na Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
v jednotlivých oblastech, tedy i v oblasti Prostějovsko JV, byl za Olomoucký kraj
pověřen Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje,
příspěvková organizace (dále také „KIDSOK“), IČO 72556064, zřízená a pověřená
Olomouckým krajem k zajištění komplexní dopravní obslužnosti území Olomouckého
kraje. Počátkem roku 2018 došlo k odvolání ředitele KIDSOK a k dalším personálním
a organizačním změnám. Záležitost týkající se udělené pokuty následně posuzovalo
nové vedení organizace KIDSOK. Ze strany Olomouckého kraje jako zřizovatele byla
tato škoda řešena s KIDSOK, který ji následně projednal ve své škodní komisi.
Škodní komise KIDSOK dospěla k závěru, že nebylo prokázáno zavinění
zaměstnanců ani administrátora veřejné zakázky a z tohoto důvodu nebyl nárok na
náhradu škody uplatněn.
Informaci zpracoval:
Mgr. Roman Mikeš, Odbor majetkový, právní a správních činností, oddělení právní,
dne 15. 4. 2020.
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