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Čj.:
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21. 12. 2016
85593/ENV/16
Mgr. Bokotejová
267 122 054

Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 8. 12. 2016 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ze dne 5. 12. 2016, ve věci rozhodnutí Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže s číslem jednacím ÚOHS-S166/2011/VZ-14142/2011/520/Ema (dne
12. 10. 2011 nabylo právní moci), ve kterém byla MŽP uložena pokuta 90 000 Kč
za porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Konkrétně požadujete
poskytnout tyto informace:
1. Došlo k identifikaci osoby, jejíž jednání způsobilo porušení zákona o veřejných
zakázkách:
2. Pokud ano, byly vyvozeny nějaké důsledky? Došlo k vymáhání způsobené škody
(pokuty)?
3. Pokud nebyla určena odpovědná osoba, existuje nějaký záznam, proč nebyla
odpovědná osoba identifikována a škoda vymáhána (např. zasedání škodní komise)?
4. Byla uskutečněna jiná opatření, aby se v budoucnu zamezilo výskytu podobných
případů? (např. změna směrnic)

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:

Ad 1) Ano
Ad 2) Ano
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Ad 3) Není relevantní, viz odpovědi ad1) a 2)
Ad 4) Ano, došlo k vydání nové směrnice, zřízení specializovaného útvaru pro realizaci
veřejných zakázek, využití specializovaného externího administrátora u vybraných
veřejných zakázek v rámci Technické pomoci OPŽP, úpravě působnosti
jednotlivých útvarů v procesu zadávání veřejných zakázek dle směrnice;
v neposlední řadě jsou vydávány metodiky týkající se této problematiky a jsou
uskutečňována školení.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
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