
KOORDINATOR
INT'EGROVANĚHO
DOPRAVNÍHO SYSTĚMU
OLOMOUCKÉHO KRAjE

ZAPIS

z jednárí  škodní  komise
Koordinátora  Integrovaného  dopravního  systému  Olomouckého  kraje,  příspěvkové

organizace  (KIDSOK,  p.o.)

konané  dne  9. 8. 2018

Přítomni:  Ing. Kateřina  Suchánková,  MBA, Ing. Marcela  Hoštičková,  Petr Síegl

Ve škodní  komisi  bylo proiednáno:

Udělení  dvou pokut  a uhrazení  nákladů  řízení Úřadem  pro ochranu  hospodářské
soutěže  (VZ oblast  Jesenicko  a VZ oblast  Prostějovsko  JV)

1. Škoda  vznikla:
Datum: 10. 2. 2017, 12. 8. 20'17, 20. 3. 2018
Zaměstnanec  odpovědný  za škodu:
Mgr. Jaroslav  Tomík,  MBA -  ředitel
Mgr. Radomír  Polášek  -  specíalísta  veřejných  zakázek

2. Popis škodm  události:  V souvíslostí svýběrovými  řízeními  na dopravce

k zajištění  dopravní  obslužností  Olomouckého  kraje veřejnou  linkovou  dopravou  pro

oblastí Jesenicko  a Prostějovsko  JV vznikla škoda, a to uložením  dvou pokut a
nákladů řízení  ze  strany  LJOHS:

"I. Pokuta ve výši 15 000 Kč uložená Příkazem  Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže C.j.: LJOHS-S0045/20'l7/\/Z-03261/2017/551/OPa,  který nabyl právní moci
dne  10. 2. 2017 (VZ oblast  Jesenicko).

2. Náklady řízení ve výší 30 000 Kč uložené Rozhodnutím  ÚOHS Č.j.: ÚOHS-
SO222/2017/\/Z-21686/20l7/522/JKr,  které nabylo  právní moci dne  (VZ oblast
Prostějovsko  JV)

3. Pokuta ve výši 60 000 Kč uložená Příkazem  Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže  Č.j.: ÚOHS-S0095/2017/\/Z-07226/2018/522/RCh,  který nabyl právní  mocí

dne 20. 3. 2018 (VZ oblast  Prostějovsko  JV).
3, Příčina  vzniku  škodm  události:
ÚOHS:

0 VZ oblast  Jesenicko  rozhodl,  že zadavatel  (Olomoucký  kraj) postupoval  v rozporu

s 9 1ll  odst. 1 zákona  č. 1 37/2006  sb., o veřejných  zakázkách,  když pří vyřizování
námitek stěžovatele  ze dne 21, 11. 2016 o těchto námítkách  (osobně)  nerozhodl,

když tento úkon byl ucinen osobou zastupující  zadavatele  (KIDSOK),  cimz  se

zadavatel dopustil spáchání správního delíktu dle @ 120 odst. 1 písm. g) uvedeného
zákona  a udělíl sankci  - pokuta  ve výši 15 000 Kč.
0 VZ oblast  Prostějovsko  JV rozhodl,  že se zadavatel  (Olomoucký  kraj) v rozhodnutí
o námitkách  podrobně  a srozumitelně  nevyjádřil  ke všem námitkám  stěžovatele,  jak

mu ukládá e) 245 odst. 1 zákona  č. č 37/2006  sb.,  o veřejných  zakázkách,  v důsledku
čehož je předmětné  rozhodnutí  zadavatele  o námitkách  nepřezkoumatelné  pro

nedostatek důvodů a pro nesrozumítelnost a v souladu s ust. @ 263 odst. 5
jmenovaného zákona rozhodl tolíko o zrušení rozhodnutí o námitkách a podle fl 263
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odst.  8 tohoto  zákona  uložil  nápravné  opatření  s výjimkou  plnění  smlouvy  a zakázal

zároveň  zadavateli  až do pravomocného  skončení  řízení  uzavřít  v zadávacím  řízení

smlouvu.  Podle  g 266 odst. 'I tohoto  zákona  je součástí  rozhodnutí,  kterým  Úřad

ukládá  nápravné  opatřerí,  též rozhodnutí  o povinnosti  zadavatele  uhradít  náklady
správrího  řízení  ve výší  30 000 Kč.

0 VZ oblast  Prostějovsko  JV rozhodl,  že se zadavatel  dopustil  přestupku  tím, že při

vyřizování  námitek  ze dne 15. 5. 2017 podaných  stěžovatelem  CSAD  Ústí nad

Orlicí,  jež směřovaly  proti zadávacím  podmínkám,  postupoval  v rozporu  s q 245

odst.  4 zákona  č. 137/2006  sb., o veřejných  zakázkách,  nebot'  se v odůvodnění

svého  rozhodnutí  o námitkách  podrobně  a srozumitelně  nevyjádřil  ke  všem
skutečnostem  uvedeným  stěžovatelem  v námítkách  a uložíl  zadavatelí  pokutu  ve

výši  60 000 Kč.

4. Výsledek  projednání  se zaměstnancem:  V rámci  projednávání  škodní  události

bylo konstatováno,  že /nebylo  prokázáno  přímé  zavinění  zaměstnance,  ale bylo

prokázáno  porušení  pracovních  povinností  zaměstnance,  který  řádně  nevedl

veškerou  dokumentací  organízace  s administrátorem  Erste  Grantíca  Advísoy  a.s.
k přípravě  a průběhu  výběrových  řízení  včetně  podkladů  pro komunikaci  s UOHS,

týkající  se všech  návrhů  úprav  a v důsledku  toho  nebylo  možné  objektívně  posoudít,

zda  KíDSOK  postupoval  vsouladu  snávrhy  administrátora  a doporučeními

adminístrátora  a tedy  ani požadovat  po admínístrátorovi  náhradu  vzníklé  škody.

Z doručeného  vyjádření  admínistrátora  Erste  Grantíca  Advísory  a.s. doručeného  dne

31. 7. 2018  na základě  zaslání  uplatnění  náhrady  škody  a dalších  doložených

materiálů  bylo zjištěno,  že adminístrátor  nenese  odpovědnost  za vzniklou  škodu,

protože  na neoprávněné  podepsání  námítek  písemně  upozornil  již dne 10. 10.  2016

a následně  ředitele  dne 12. 10. 2016  požádal  o projednání  s příslušným  odborem

Krajského  úřadu  Olomouckého  kraje  s dotazem,  zda je oprávněn  podepisovat

námitky  a obdobné  dokumenty  (víz. příloha  č. 2 tohoto  vyjádření),  ale vzhledem

kzaslanému  stanovisku  dne 19. 12. 2016  se sdělením,  že ředítel  KIDSOK  je na

základě  zřizovací  lístiny oprávněn  rozhodnout  o námítkách  (viz. příloh 3 tohoto

vyjádření)  zpracovaném  advokátní  kanceláří  (JUDr.  Michalem  Fíloušem),  se kterou

má KIDSOK  uzavřenu  smlouvu  na poskytování  právních  služeb,  tuto věc dále

neřešíl.  Dále  z tohoto  vyjádření  adminístrátora  vyplývá,  že po celou  dobu  přípravy

zadávacích  podmínek  se diskutovala  kvalíta  a úplnost  technických  specifikací

odbavovacího  systému  a stím  souvisejících  komponent.  Adminístrátor  neustále

upozorňoval,  že tato  specifikace  je nedostačující,  a to již při zpracovávání  Smlouvy  o

veřejných  službách  v přepravě  cestujících  veřejnou  linkovou  dopravou  k zajištění

dopravní  obslužnosti  Olomouckého  kraje (viz.  příloha  č. 4 tohoto  vyjádření  -

komentář  kčl.  s.s). Administrátorem  bylo  vjeho  vyjádření  také  doloženo,  že

opakovaně  upozorňoval  na  potřebu  podrobně  se  sargumentací  stěžovatele

v námitkách  vypořádat,  a to i s poukazováním  na rozhodovací  praxi ÚOHS  (viz.

příloha  č. 6 tohoto  vyjádření).
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Zápis  byl projednán  s ředítelkou:  Koordinátora  Integrovaného  dopravního  systému

Olomouckého  kraje,  příspěvkové  organizace

dne:  9. 8. 20"18.
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