č.j. NK- 865/OVZ/20
V Praze dne 29.4.2020
Věc:
Informace k žádosti ze dne 20.4.2020 dle zákona č. 106/1999 Sb.
Národní knihovně České republiky (dále jen „Národní knihovna“) dne 20.4.2020 doručila do datové
schránky společnost Právo ve veřejném zájmu, z.s., Chaloupkova 1367/1, 14900 Praha 11 (dále jen
„žadatel“) žádost o poskytnutí informací v souvislosti se správní pokutou uloženou Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) rozhodnutím č.j. ÚOHS-S0259/2018/VZ-23705/2018/522/PKř,
týkající se veřejné zakázky „Platforma pro zálohované ukládání dat“ uveřejněné ve Věstníku veřejných
zakázek pod ev. č. Z2017-036438 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 23.12.2017 pod ev. č. 2017/S
247-517767.
Z obsahu a formy žádosti Národní knihovna dovodila, že je povinným subjektem a že žádost podléhá
režimu podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „InfZ“).
Národní knihovna k jednotlivým bodům žádosti zveřejňuje informace takto:
k bodu a) žádosti:
rozhodnutím č.j. ÚOHS-S0259/2018/VZ-23705/2018/522/PKř ze dne 14.8.2018 (dále jen
„rozhodnutí Úřadu“) byla Národní knihovně uložena pokuta ve výši 45.000 Kč a povinnost
uhradit náklady řízení ve výši 1.000 Kč, obojí splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci
rozhodnutí. Rozhodnutí Úřadu nabylo právní moci dne 30.8.2020. Národní knihovna správní
pokutu a náklady řízení ve lhůtě uhradila;
k bodu b) žádosti:
proti rozhodnutí Úřadu nebyla Národní knihovnou podána žaloba ve správním soudnictví a
rozhodnutí Úřadu nebylo ani jinak napadeno. Důvody pro své rozhodnutí nalézá Národní
knihovna mimo jiné v obsahu všech svých vyjádření, která jsou v rozhodnutí Úřadu citována
či zmíněna (Odůvodnění strana 3 až 9, 18 až 21);
k bodu c) žádosti:
Národní knihovně nevznikla v souvislosti s veřejnou zakázkou uveřejněnou ve Věstníku
veřejných zakázek pod ev. č. Z2017-036438 žádná další škoda, přičemž, jak to vyplývá
z ustálené právní praxe, je pochybné, zda uložením finanční sankce Úřadem vznikne státní
příspěvkové organizaci hospodařící s veřejnými prostředky a zřízené Českou republikou
(kterou Národní knihovna je) vůbec nějaká újma či škoda.
k bodu d) žádosti:
Národní knihovna nezjistila, že by některá osoba či osoby byly za vznik škody odpovědné;
k bodu e) a f) žádosti:
Národní knihovna odkazuje na související vyjádření shora k bodu d).
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Poučení o opravném prostředku:
Podle § 16a InfZ může žadatel podat stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o
informace. Stížnost lze podat podle §16a odst. (3) Infz u povinného subjektu do třiceti (30) dnů ode dne
doručení sdělení nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje podle
§16a odst. (4) InfZ Ministerstvo kultury České republiky.

PhDr. Martin Kocanda, Ph.D. v.r.
generální ředitel
Národní knihovna České republiky
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