
 

 

 
Krajská zdravotní a.s. 
Sociální péče 3316/12A 
 401 13 Ústí nad Labem 

 
doporučeně 
 
Ústecký kraj 
doručeno datovou schránkou 
 
K rukám: 
1. všech radních Ústeckého kraje 
2. ředitele Krajského úřadu 

 
 

V Praze dne 15. dubna 2014 
 

 
 
Věc:  Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážení,  
 
na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás 
dovolujeme požádat o níže specifikované informace týkající se škody, která Vaší společnosti (dále jen 
„Společnost“) vznikla v souvislosti s pokutou uloženou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen 
„ÚOHS“) ve věci veřejné zakázky „Šicí materiály“, kdy rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. 
zn. S245/09 ze dne 7.4.2011 byla ve spojení s rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. 
zn. R 113/11 ze dne 13.12.2011 uložena pokuta ve výši 200.000,- Kč. 
 
 
Konkrétně žádáme o tyto informace:  
 

a) informaci kdy, jakým způsobem a v jakém rozsahu byl nárok na náhradu škody uplatněn vůči  
administrátorovi veřejné zakázky či případně jiné osobě/osobám odpovědné/ odpovědným za vznik škody 
společně s identifikací této osoby/osob (jméno, příjmení, pracovní zařazení fyzické osoby, popřípadě 
název právnické osoby a IČ) 
 

b) informaci o tom, kdy byla škoda odpovědnou osobou/odpovědnými osobami Společnosti uhrazena 
společně s uvedení výše takto uhrazené škody  
 

c) informaci, zda se Společnost domáhá nároku na náhradu škody soudní cestou, v případě kladné odpovědi 
pak o označení soudu společně s uvedením spisové značky, pod kterou je / jsou vedeny žaloba / žaloby na 
náhradu škody ve výše uvedené věci,  

 
d) kopii podané žaloby / žalob specifikované/specifikovaných v bodě c) této žádosti  
 
e) pro případ, že nebyla škoda po nikom vymáhána, žádáme o identifikaci osoby/osob, která /které 

rozhodla/rozhodly o tom, že nárok na náhradu škody nebude Společnost po škůdci vymáhat (jméno, 
příjmení, pracovní zařazení /funkce fyzické osoby) a rovněž zdůvodnění tohoto postupu. 



 

 

 
 
 
Uvedené informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na 
adresu naši kanceláře Oživení, o. s., Muchova 13, 160 00 Praha 6. Je-li to možné, žádáme o přednostně 
poskytnutí informací v elektronické podobě do datové schránky Oživení, o.s., ID datové schránky: ntauv78, 
popř. na e-mailovou adresu poradna@oziveni.cz.  
 
 
Za poskytnutí informací předem děkujeme.  

                                                                                                               
                                                                                                                Oživení, o. s.  
                               Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení 
 
Informace o žadateli: 
Oživení, o.s., IČ: 6736 5353, sídlem Lublaňská 18, Praha 2, PSČ: 120 00 
Adresa pro doručování: Muchova 13, Praha 6, PSČ: 160 00 
 


