Právo ve veřejném zájmu, z. s.
Chalupkova 1367/1
149 00 Praha 4
Datovou schránkou
Značka: 106-4/2019

Ústí nad Labem, 25. 6. 2019

Poskytnutí informace dle žádosti o poskytnutí informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 10. 6. 2019
Vážený pane předsedo,
společnost Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad
Labem, IČO: 254 88 627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
pod sp. zn. B 1550 (dále jen „Krajská zdravotní“) jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“), obdržela
dne 11. 6. 2019 prostřednictvím datové schránky žádost o informace týkající se vymáhání nároků na
náhradu škody ve věci sankcí uložených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za níže
specifikované veřejné zakázky (dále jen „žádost“), podanou spolkem Právo ve veřejném zájmu, z.s.,
se sídlem Chalupkova 1367/1, 149 00 Praha 11, IČO: 038 53 462, zapsaným u Městského soudu
v Praze, pod sp. zn. L 62018, zastoupeným p. Markem Eliášem, předsedou (dále jen „žadatel“).
V žádosti žadatel požaduje sdělení, zda došlo ke změnám či pokroku ve vymáhání škody související
s následujícími veřejnými zakázkami:
1. S365/13 – Modernizace informační a telekomunikační infrastruktury Krajské zdravotní – Dodavatel
aktivity I. II. Zvýšení dostupnosti zdravotnických technologií;
2. S507/13 – Distributor léků pro KZ, a.s.;
3. S489/10 – Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Krajská zdravotní, a.s.;
4. S267/10 – Materiál ošetřovatelské péče;
5. S150/12 – Nákup přístrojového vybavení Nemocnice Chomutov, o.z. a Nemocnice Most, o.z.
Dále žadatel blíže specifikuje, o jaké informace žádá.
Poskytnutí požadovaných informací
Krajská zdravotní jako povinný subjekt dle ZSPI poskytuje níže uvedené informace o vymáhání nároků
na náhradu škody:
Ad 1)
Dne 25. 2. 2019 byl podán návrh na vydání rozhodčího nálezu k Rozhodčímu soudu při HK ČR a AK ČR
na úhradu 350 000,00 Kč s příslušenstvím. Na jeho základě bylo zahájeno řízení, které je vedeno pod
spisovou značkou Rsp 116/19.

S vymáháním jsou spojeny běžné náklady, jejichž náhrada bude v případě úspěchu ve věci přiznána, a
to soudní poplatek ve výši 17 500,00 Kč a náklady právního zastoupení, jejichž výši nelze přesně vyčíslit,
jelikož jejich poskytování je součástí komplexních právních služeb poskytovaných Krajské zdravotní.
Další dotační korekce nebyly vyměřeny.
Ad 2)
Dne 23. 1. 2019 byl podán návrh na vydání rozhodčího nálezu k Rozhodčímu soudu při HK ČR a AK ČR
na úhradu 500 000,00 Kč s příslušenstvím. Na jeho základě bylo zahájeno řízení, které je vedeno pod
spisovou značkou Rsp 52/19.
S vymáháním jsou spojeny běžné náklady, jejichž náhrada bude v případě úspěchu ve věci přiznána, a
to soudní poplatek ve výši 25 000,00 Kč a náklady právního zastoupení, jejichž výši nelze přesně vyčíslit,
jelikož jejich poskytování je součástí komplexních právních služeb poskytovaných Krajské zdravotní.
Další dotační korekce nebyly vyměřeny.
Ad 3)
Dne 23. 4. 2019 byl podán návrh na vydání rozhodčího nálezu k Rozhodčímu soudu při HK ČR a AK ČR
na částku 300 000,00 Kč s příslušenstvím. Na jeho základě bylo zahájeno řízení, které je vedeno pod
spisovou značkou Rsp: 243/19.
S vymáháním jsou spojeny běžné náklady, jejichž náhrada bude v případě úspěchu ve věci přiznána, a
to soudní poplatek ve výši 15 000,00 Kč a náklady právního zastoupení, jejichž výši nelze přesně vyčíslit,
jelikož jejich poskytování je součástí komplexních právních služeb poskytovaných Krajské zdravotní.
Další dotační korekce nebyly vyměřeny.
Ad 4)
Dne 30. 12. 2018 byla zaslána předžalobní výzva k úhradě 140 000,00 Kč s příslušenstvím. Aktuálně
jsou analyzovány okolnosti k podání žaloby.
Ad 5)
Rozhodčím nálezem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR č. j. Rsp 577/17 ze dne 23. 4. 2018 byl Krajské
zdravotní přiznán nárok na náhradu škody, která však nebyla žalovanou dobrovolně uhrazena.
Pohledávka tedy byla předána k exekuci a dne 14. 9. 2018 byla exekuce ukončena vzhledem k vymožení
celé pohledávky ve výši 785 916,43 Kč.
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