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

 
 

Vážený pane,  

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (dále jen 

„VFN“), obdržela dne 22.2.2019 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které VFN žádáte o informace týkající se veřejné zakázky 

„Pronájem komunikačního systému Hicom/Hipath.“ 

 

 

K Vašim dotazům uvádíme naše odpovědi: 

 

a) Informaci o výši a datu uhrazení pokuty. 

Výše pokuty činila 200.000,- Kč a byla zaplacena dne 4.1.2017. 

 

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. 

Správní žaloba podána nebyla. 

 

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.) 

Žádná další škoda VFN nevznikla.  

 

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. 

Správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) bylo vůči VFN jako zadavateli 

zakázky zahájeno až dnem 8.10.2014, tj. po uplynutí téměř 5 let od realizace zakázky a tím i těsně před 

uplynutím promlčecí lhůty správního deliktu.    

Tyto okolnosti vzal ve svém konečném rozhodnutí do úvahy jako okolnosti polehčující i rozhodující správní 

orgán ÚOHS, jak vyplývá z jeho rozhodnutí ze dne 4.11.2016 čj. ÚHOS-SO 823/2014/VGZ-

44764/2016/512/VNv, které nabylo právní moci dne 4.11.2016: https://www.uohs.cz/cs/verejne-

zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14445.html 

S ohledem na výše uvedené, tj. zejména s ohledem na dobu, která uplynula ode dne realizace veřejné zakázky 

(dne 15.2.2010) do dne pravomocného rozhodnutí ÚOHS o uložení pokuty (dne 4.11.2016), tj. za téměř 7 

let, jakož i právní názor Nejvyššího soudu vyjádřený v rozsudku sp.zn. 31 Cdo 2764/2016, jsme se rozhodli 

škodu nevymáhat.  

 

e) Informaci, 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. – žádáme o konkrétní 

informaci, jaké kroky byly podniknuty a kdy. V případě, že proti odpovědné osobě či osobám byla podána 

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

Odpověď viz bod d). 
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f) V případě, že jste se rozhodli škodu nevymáhat, žádáme o informaci, 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.) žádáme o jeho kopii. 

Odpověď viz bod d). 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Kamila Korbová 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

 

 
 
 
 

 


