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V Praze dne 24. dubna 2012
Věc:

Výzva k vymáhání náhrady škody ve výši 1.100.000,- Kč

Vážení,
obracíme se na Vás jako nevládní nezisková organizace prosazující již patnáctým rokem principy
efektivního a transparentního fungování samosprávy. V této oblasti se věnujeme monitorování případů střetu
zájmů, korupce a nehospodárnosti a následně informování veřejnosti, přípravě systémových opatření včetně
ovlivňování legislativy, a v neposlední řadě šíření protikorupčního know-how. V rámci našich aktivit také
poskytujeme veřejnosti bezplatné právní protikorupční poradenství a od ledna 2011 provozujeme
protikorupční linku 199.
V rámci naší činnosti jsme obdrželi podnět upozorňující na nezákonný postup hlavního města Prahy jakožto
zadavatele při zadání nadlimitní veřejné zakázky „Smlouva na zajištění metropolitní sítě“ v jednacím řízení bez
uveřejnění na základě výzvy ze dne 30. 6. 2010. Jediným uchazečem o tuto veřejnou zakázku byla společnost Tsystems Czech Republic, a.s., IČ: 61059382, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, se kterou byla
následně dne 24. 8. 2010 uzavřena rámcová smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací. Pro užití
jednacího řízení bez uveřejnění však nebyly naplněny podmínky stanovené zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), konkrétně ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) tohoto
zákona – jediný možný dodavatel z technických důvodů. Hlavní město Praha jakožto zadavatel proto bylo
rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 18. 4. 2011, č.j. ÚOHS-S448/2010/VZ3396/2011/540/VKU uznán vinným ze spáchání správního deliktu dle ust. 120 odst. 1 písm. a) ZVZ, kterého se
dopustil tím, že nedodržel postup stanovený v § 21 odst. 2 ZVZ, když předmětnou veřejnou zakázku zadal
v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by k tomu byly splněny podmínky stanovené v § 23 ZVZ, přičemž tento postup
zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dále ze správního deliktu dle ust. 120 odst. 1
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písm. c) ZVZ, kterého se dopustil tím, že uzavřel smlouvu na veřejnou zakázku bez uveřejnění oznámení o zahájení
zadávacího řízení podle § 146 odst. 1 ZVZ, ačkoli byl podle citovaného zákona povinen toto oznámení uveřejnit, za
což mu byla uložena pokuta ve výši 1.100.000,- Kč, a dále uloženo nápravné opatření spočívající v zákazu plnění
uzavřené smlouvy. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
ze dne 28. 6. 2011, č.j. ÚOHS-R97,98/2011/VZ-13497/2011/310-ASc, které nabylo právní moci dne 14. 9. 2011.
Vzhledem k tomu, že přímým důsledkem postupu v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách je vznik
škody hlavnímu městu Praze, obrátili jsme se v této věci na hlavní město Prahu s žádostí o poskytnutí informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, abychom mimo
jiné zjistili, zda hlavní město Praha pokutu již uhradilo a zejména jaké osoby jsou odpovědné za způsobení
škody a zda hlavní město Praha po těchto osobách náhradu způsobené škody vymáhá. Na námi podanou žádost
o informaci ze dne 12. 3. 2012 nám bylo odpovězeno dopisem ze dne 22. 3. 2012, č.j. S-MHMP 230141/2012, že
pokuta udělená Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže byla uhrazena dne 18. 11. 2011, avšak způsobená
škoda není poškozeným územně samosprávným celkem po nikom vymáhána s odůvodněním, že rozhodnutí
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je předmětem přezkumu ve správním soudnictví.
Máme za to, že okolnost spočívající v tom, že hlavní město Praha se proti rozhodnutí ÚOHS brání žalobou
ve správním soudnictví, není relevantním důvodem, který by jakkoli bránil v určení odpovědných osob, resp.
uplatnění náhrady škody vůči těmto osobám. Hlavnímu městu Praha totiž prokazatelně již vznikla škoda
nejméně ve výši 1.100.000,- Kč, tedy ve výši uhrazené pokuty ÚOHS, a to dnem jejího zaplacení 18. 11. 2011.
Okruh odpovědných osob lze také bezesporu stanovit. Za způsobenou škodu odpovídá každý, kdo se podílel na
přípravě a realizaci nezákonného postupu při zadání předmětné veřejné zakázky.
Jak plyne z veřejně dostupných dokumentů vztahujících se k předmětné veřejné zakázce, jsou těmito
osobami zejména:
Ing. Ladislav Kočí, tehdejší ředitel odboru informatiky, který objednal vyjádření a posudky doporučující
nezákonný postup, zodpovídal za přípravu jednacího řízení bez uveřejnění a podepsal též nezákonnou
smlouvu,
členové rady hlavního města Prahy, kteří dne 17. 8. 2010 přijali usnesení č. 1259, jímž bylo rozhodnuto o
výběru nejvhodnější nabídky v předmětné veřejné zakázce a o uzavření smlouvy s tímto uchazečem.
Mezi zodpovědné osoby je nutné rovněž zahrnout i ty osoby, které za úplatu doporučily hlavnímu městu
Praze postupovat při zadání veřejné zakázky v rozporu se zákonem, resp. k takovému postupu daly dobrozdání.
Podle našich informací mezi tyto odpovědné osoby patří:
Ing. René Piták, soudní znalec, který dal dne 17. 5. 2010 hlavnímu městu Praze svůj souhlasný znalecký
posudek č. 279/2010,
doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D., advokát, který dal dne 14. 6. 2010 hlavnímu městu Praze své doporučující
souhlasné stanovisko a který je pro takové případy povinně pojištěn,
Abbot Legal, advokátní kancelář, s.r.o., která dala dne 13. 8. 2010 hlavnímu městu Praze své souhlasné
vyjádření a která je pro takové případy povinně pojištěna.
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Je třeba zdůraznit, že dle ustanovení § 35 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze je hlavní
město Praha povinno včas uplatňovat právo na náhradu škody, tedy jednat s péčí řádného hospodáře. Zároveň
si Vás dovolujeme upozornit, že pokud hlavní město Praha bude vyčkávat s uplatněním nároku na náhradu
škody až do doby, kdy bude pravomocně rozhodnuto o podané žalobě ve správním soudnictví, hrozí promlčení
nároku hlavního města Prahy na náhradu škody vůči osobám, které vznik škody svým jednáním zavinily.
V takovém případě bude na místě způsobenou škodu vymáhat po osobách, které svou povinnost vymáhat
způsobenou škodu po odpovědných osobách zanedbaly a které i přes naše výslovné upozornění zůstaly
nečinné. S výzvou k řešení této situace jsme se dne 16. 4. 2012 obrátili již na Kontrolní výbor hlavního města
Prahy, jakož i na ředitele Magistrátu hlavního města Prahy, avšak do dnešního dne jsme neobdrželi žádnou
informaci o tom, že by se postoj Hlavního města Prahy k vymáhání způsobené škody jakkoli změnil.
Zastupitelstvo hlavního města Prahy jakožto nejvyšší orgán volený přímo občany hlavního města Prahy,
které podle § 1 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze samostatně spravuje hlavní město
Prahu, je povinno jednat v nejlepším zájmu hlavního města Prahy, což v daném případě představuje neprodleně
započít s vymáháním škody po odpovědných osobách. Vyzýváme členy zastupitelstva hlavního města Prahy,
aby bezodkladně přijali usnesení, kterým uloží konkrétním osobám povinnost vymáhat způsobenou škodu po
odpovědných osobách. Po členech rady hlavního města Prahy náleží vymáhat způsobenou škodu právě
zastupitelstvu hlavního města Prahy, neboť podle § 68 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze je
rada hlavního města Prahy ze své činnosti odpovědná jemu. Povinnost řádně a včas uplatňovat právo na
náhradu škody po osobách stojící mimo organizační strukturu Magistrátu hlavního města Prahy přitom vyplývá
zejména z kompetencí jednotlivých zaměstnanců Hlavního města Prahy, přičemž taková povinnost může být
výslovně uložena přímo řediteli Magistrátu hlavního města Prahy i zastupitelstvem hlavního města Prahy,
neboť dle § 81 odst. 5 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ředitel Magistrátu hlavního
města Prahy plní úkoly mu uložené zastupitelstvem hlavního města Prahy. Kompetence jednotlivých
„řadových“ zaměstnanců stanoví pracovním řádem ředitel Magistrátu hlavního města Prahy. Pokud jde o
povinnost vymáhat škodu po samotných zaměstnancích, pak taková povinnost přísluší zaměstnavateli. Podle §
81 odst. 5, písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze plní úkoly statutárního orgánu
zaměstnavatele vůči zaměstnancům právě ředitel Magistrátu hlavního města Prahy. Kontrolou vymáhání
způsobené škody hlavnímu městu Praze může zastupitelstvo hlavního města Prahy ve smyslu § 78 odst. 5 písm.
c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze pověřit rovněž kontrolní výbor hlavního města Prahy. Ten na
základě § 78 odst. 5 písm. a), b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze jednak kontroluje plnění
usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy, jednak kontroluje dodržování právních předpisů Magistrátem
hlavního města Prahy.
Vzhledem k výše uvedenému vyzýváme zastupitelstvo hlavního města Prahy, aby neprodleně učinilo
potřebné kroky k vymáhání náhrady škody ve výši nejméně 1.100.000,- Kč po všech osobách, které svým
zaviněným jednáním hlavnímu městu Praze škodu způsobily, tedy aby zastupitelstvo hlavního města Prahy
usnesením uložilo řediteli Magistrátu hlavního města Prahy povinnost vymáhat způsobenou škodu.
Zároveň zdvořile žádáme o sdělení, jakým způsobem byl z Vaší strany tento podnět vyřízen, popřípadě zda
a kdy bude náš podnět zařazen na jednání zastupitelstva hlavního města Prahy, kterého bychom se v takovém
případě chtěli osobně zúčastnit.
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