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Informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu 

VZ č. 1 - Veřejná zakázka S757.758,776/13 – Oddychové a relaxační centrum a Doplnění parkovacích 

ploch a technické infrastruktury, THŠB, ZS, Letní stadion 

VZ č. 2 - Veřejná zakázka S168/13 – poradenství 

Odpověď na žádost o informace: 

a) Informace o výši a datu uhrazení pokuty (VZ č.1)  - 600.000,- Kč, uhrazeno 27. 8. 2015  

Informace o výši a datu uhrazení pokuty (VZ č.2)  - 500.000,- Kč, uhrazeno 27. 8. 2015  

b) Informace zda v této věci byla podána správní žaloba – ano, město po uložení pokut podalo 

rozklad, který byl zamítnut, a na základě zamítnutí rozkladů byla v obou těchto 

záležitostech podána správní žaloba.  

U veřejné zakázky č.1 byla správní žaloba podána dne 8.6.2015, je vedena pod spisovou 

značkou 29Af50/2015 a u veřejné zakázky č.2 byla správní žaloba podána dne 1. 7. 2015, 

je vedena pod spisovou značkou 29Af/55/2015 u Krajského soudu v Brně. V obou 

případech ještě nedošlo k rozhodnutí soudu. Na soudních poplatcích město zaplatilo 2x 

4000,- Kč. 

c) Informace o vzniku škody v souvislosti s VZ – škoda vzniká v případě, že byla porušena 

zákonná či smluvní povinnost, což dosud nebylo s jistotou zjištěno. 

d) Informace o osobách odpovědných za škodu – vzhledem k tomu, že obě kauzy nejsou ještě 

dořešeny, jsou předmětem jednání soudu a není tudíž znám výsledek ani případná škoda, 

nedošlo dosud ke zjišťování odpovědných osob.  

e) Informace o vymáhání škody – škoda nebyla dosud vymáhána, z důvodu, že nebyla dosud 

určena. 

f) Informaci o opatření do budoucnosti – Statutární město Chomutov rozporuje závěr šetření 

ÚOHS o porušení zákona o veřejných zakázkách. Město vyčká na rozhodnutí soudu o 

správních žalobách a teprve poté bude řešit případnou odpovědnost za škodu a případná 

nápravná opatření. 

 

 

V Chomutově 13. 5. 2016 

Zpracovala Ing. Jitka Šurkalová, finanční manažer 

 

Ověřila: Mgr. Lenka Zahrádková, právník města 
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