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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne 10. července 2018

Váš dopis ze dne 25. června 2018

Odpověď

Ministerstva

zdravotnictví

na

žádost

o

informaci

dle

zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví
ve věci uložených pokut

dne 5. května 2016., evidované pod

od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, konkrétně S599/13 - Zajištění procesních
a personálních auditů FN Brno a FN Olomouc (dále jen „audity") a S 153/13 Provozování
vrtulníků pro střediska letecké záchranné služby (dále jen „LZS") , Vám sděluji následující.

a) Informaci o výši a datu uhrazení pokuty.
Úřad

pro

ochranu

hospodářské

soutěže

(dále

jen

„ÚOHS")

uložil

v souvislosti

s předmětnou veřejnou zakázkou pokutu ve výši 250 tisíc Kč, která byla uhrazena dne
14.

10. 2014. Ve

věci

LZS

byla

uložena

pokuta

1 milion

Kč, která

byla

uhrazena

dne 15. 10.2014.

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.

Po
pro

rozhodnutí

Krajského

soudu,

kterým

bylo

zrušeno

rozhodnutí

předsedy

Úřadu

ochranu hospodářské soutěže o zamítnutí rozkladu pro opožděnost, rozhodl předseda

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže znovu tak, že rozklad Ministerstva zdravotnictví

á

i
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ČR opět zamítl. Ve věci byla podána opět správní žaloba ke Krajskému soudu v Brně.
Věc je vedena pod jednacím číslem 31 Af 67/2017-44.

Ve věci auditů byla podána správní žaloba, kterou soud pod č. j . 31Af 68/2014 zamítl
a pro kasační stížnost nebyly dány důvody. V příloze zasíláme kopii rozsudku.

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.).
V daných věcech bylo a je Ministerstvo zdravotnictví zastoupeno vlastními zaměstnanci,
tj. pracovníky

odboru právního, a tudíž mu náklady

na

právní zastoupení

nevznikají.

Žádná další škoda prozatím 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.
Odpovědnost za škodu v těchto případech řeší právní odbor Ministerstva zdravotnictví,
a to na základě kontroly příslušné spisové dokumentace vedené v dané věci. K vymáhání
škody

sdělujeme, že

občanskoprávního

Ministerstvo zdravotnictví

a obchodního kolegia

respektuje

Nejvyššího

12.4.2017, sp. zn. 31 Cdo 2764/2016, který -

soudu

rozsudek
České

ve stručnosti -

velkého

senátu

republiky ze

říká, že

dne

"Státu jako

zaměstnavateli, za nějž jedná a práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů vykonává
organizační

složka státu, nevznikne v důsledku toho, že

tento zaměstnavatel

zaplatil

pravomocným rozhodnutím uloženou pokutu příslušné organizační složce státu škoda,
kterou by byl povinen zaměstnanec nahradit podle § 250 ZPr."

e) Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána, v jaké výši
a s jakým výsledkem (tj. zejména, zda byla škoda uhrazena, kdy a v jaké výši;
případně jaké kroky tímto směrem jsou v současné době podnikány).
viz odpověď bod d)

f) Informaci, jaká opatření jste přijali, aby v budoucnosti nedocházelo k porušování
zákona o veřejných zakázkách a ke vzniku škody tím, že je vám ukládána pokuta
ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Ochrana

před případným

porušením zákona

zakázek, je zajištěna nastavením

a???

č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných

rámce administrace veřejných zakázek. Ten upravuje
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interní příkaz ministra definující řádné postupy při jejich vyřizování, dále pak kontrola
pracovních úkolů zaměstnanců jejich nadřízenými

a spolupráce právně kompetentních

osob právního úseku Ministerstva zdravotnictví na administraci veřejných zakázek.

S pozdravem

Příloha (1)-dle textu
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