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statutární město Havířov        

Svornosti 86/2 

736 01  Havířov-Město 

 

 

          14. prosince 2017 

 

Vážená paní, vážený pane,  

 

v roce 2014 se vaše organizace dopustila porušení zákona o veřejných zakázkách (zákon č. 

137/2006 Sb.) a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vaší organizaci vyměřil pokutu na 

základě rozhodnutí číslo S0710/2014/VZ-19585/2015/533/Hku. 

 

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.,) vás 

žádám o poskytnutí následujících informací:  

 

1. Identifikovali jste osobu zodpovědnou za porušení zákona o veřejných zakázkách? 

2. Jestliže ano, byla vyvozena osobní zodpovědnost dotyčného zaměstnance? Popřípadě 

jakým způsobem?  

3. V případě, že nebyl určen viník, existuje dokumentace vysvětlující tuto skutečnost? 

4. Byla přijata opatření zamezující opětovnému porušení zákona? Pokud ano, 

specifikujte prosím.  

 

Děkuji za odpověď.  

 

S pozdravem  

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 



IČO: 00297488                                                Tel.:  596 803 111                        E-mail: posta@havirov-city.cz 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 

 

VÁŠ DOPIS Č. j.: 

 

 

žádost o informaci 

ZE DNE:     14.12.2017 

NAŠE Č. j.:            MMH/4983/2018 

NAŠE Sp. zn.: I/01/2018 

POČET STRAN DOPISU: 1 

  

VYŘIZUJE:   xxxxxxxxxx 

TEL.: xxxxxxxxxx 

FAX: xxxxxxxxxx 

E-MAIL: xxxxxxxxxx 
  

DATUM: 16.01.2018 

 

 

 

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

znění pozdějších předpisů 

 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ve věci pokuty, uložené Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže rozhodnutím č.j. ÚOHS-S710/2014/VZ-19585/2015/533/HKu ze dne 

24.7.2015, Vám sdělujeme:  

 

K dotazu č. 1:  

Ano, byla identifikovaná osoba zodpovědná za porušení zákona o veřejných zakázkách. 

 

K dotazu č. 2: 

Nejednalo se o zaměstnance statutárního města Havířov, jednalo se o osobu, která 

administrovala veřejnou zakázku na základě mandátní smlouvy, tj. došlo k porušení jejích 

smluvních povinností. Vůči této osobě byla podána u občanskoprávního soudu žaloba na 

náhradu škody. 

 

K dotazu č. 3: 

Vzhledem k tomu, že viník byl určen, neexistuje dokumentace, ze které by vyplývalo 

neprokázání zavinění konkrétní osoby.   

 

K dotazu č. 4: 

Nebyla přijata opatření, zamezující opětovnému porušení zákona o veřejných zakázkách.  

 

S pozdravem 
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Příloha 0      
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