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INGENIRING KRKONOŠE a.s.
Ing. Ludvík Blažek,
Horská 634
541 01 Trutnov

Věc: administrace veřejné zakázky „Dodávka interiéru SCT“ Trutnov, požadavek na náhradu
škody
Vážený pane inženýre,
dopisem ze dne 24.02.2015 uplatnilo město Trutnov u Vaší společnosti požadavek na náhradu
škody ve výši 50 000,- Kč, která mu vznikla v důsledku zaplacení pokuty uložené mu rozhodnutím
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚHOS“) č.j. ÚHOS-S304/2013/VZ2440/2014/511/JPo ze dne 04.02.2014. Tato pokuta byla městu Trutnovu uložena za nedodržení
postupů stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Dodávka interiéru SCT“. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno předsedou ÚHOS v jeho
rozhodnutí č.j. ÚHOS – R53/2014/VZ-4206/2015/321/MMI ze dne 12.02.2015. Proti výše uvedenému rozhodnutí město Trutnov podalo správní žalobu u Krajského soudu v Brně, který žalobě nevyhověl rozsudkem č.j. 62 Af 44/20115-49 ze dne 08.07.2016. Město Trutnov neuspělo ani u Nejvyššího správního soudu, který zamítl kasační stížnost rozsudkem č.j. 9 As 189/2016 – 32 ze dne
17.08.2017. Tímto město Trutnov vyčerpalo veškeré řádné i mimořádné opravné prostředky proti
uložení pokuty.
V souvislosti s porušením zákona o veřejných zakázkách vyměřil poskytovatel dotace - Regionální
rada regionu soudržnosti Severovýchod městu Trutnovu odvod za porušení rozpočtové kázně platebním výměrem č. 36/2014 ze dne 20.08.2014 ve výši 1 257 946 Kč. Ministerstvo financí České
republiky k odvolání města Trutnova svým rozhodnutím ze dne 11.09.2015 změnilo platební výměr
tak, že snížilo částku vyměřeného odvodu na částku 362 739,- Kč. Část z tohoto odvodu ve výši
64 336,40 Kč město Trutnov uznalo, neboť se jednalo o chybu dodavatele v počtu a objemu dodaných akumulačních nádob. Město Trutnov se domáhalo žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové
částečného zrušení rozhodnutí Ministerstva financí ČR a předchozího platebního výměru.
Poté co město Trutnov neuspělo s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu, vzalo svůj žalobní návrh zpět.
Rada města Trutnova rozhodla usnesením č. RM_2017-1029/17 o uplatnění náhrady škody u Vaší
společnosti.
Na odvod za porušení rozpočtové kázně tak připadá zaplacená částka ve výši 298 402,32 Kč. Na
pokutě dle rozhodnutí ÚHOS město zaplatilo částku 50 000,- Kč. Od této částky odečítáme částku
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51 577,- Kč jako rozdíl mezi nabídkou, kterou mělo město Trutnov v zadávacím řízení vybrat, a vybranou nabídkou.
Celková výše škody, kterou uplatňujeme vůči Vaší společnosti, tak činí 296 825,32 Kč.
Vracíme se zpět k naší vzájemné korespondenci z roku 2015, kdy bylo z Vaší strany navrženo, že
při neúspěchu správní žaloby zasedneme všichni průběžně jmenovaní za kulatý stůl a pokusíme se
domluvit …….“
Rádi bychom uskutečnili společné jednání, na kterém bychom se pokusili vyřešit celou záležitost
mimosoudní cestou.
Zasíláme Vám na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu, který uvádí, která konkrétní ustanovení zákona o veřejných zakázkách zadavatel v zadávacím řízení porušil. Předchozí rozhodnutí
ÚHOS a jejího předsedy Vám již byly zaslány v roce 2015. Současně zasíláme rozhodnutí MF ČR
o snížení vyměřeného odvodu na částku 362 738,- Kč.
Věříme, že jako administrátor uvedené veřejné zakázky přijmete odpovědnost za uvedená porušení
zákona, a uhradíte městu Trutnov vzniklou škodu.

S pozdravem

…………………………………………..
JUDr. Jana Hronešová
Právník
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