
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Magistrát města České Budějovice obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací týkajících se pokuty udělené 

statutárnímu městu České Budějovice ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s níže uvedenými 

dotazy: 

 

1) Sdělte, zda je udělená sankce ÚHOS městu Č. Budějovice již pravomocná a v jaké je výsledné výši. 

2) Sdělte, jak byla udělena sankce na viníkovi, bývalém primátoru Thomovi, ze strany města 

Č. Budějovice, vymáhána. 

3) V případě, že nebyla způsobená škoda vymáhána, sdělte důvodu tohoto postupu. 

4) Sdělte, zda viník v projednávané věci, bývalý primátor Thoma, již uhradil městu Č. Budějovice 

sankcí způsobenou škodu. 

 

 

 

 

 

K uvedené žádosti povinný subjekt sděluje: 

 

ad 1)  

Vámi dotazované rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ze dne 25. 9. 2012, kterým 

byla statutárnímu městu České Budějovice uložena pokuta ve výši 1.300.000,- Kč, již nabylo právní moci, a 

to poté, co rozklad podaný proti němu městem byl předsedou ÚOHS jakožto odvolacím orgánem zamítnut. 

Pokuta v uvedené výši byla po právní moci správního rozhodnutí uhrazena dne 9. 8. 2013. 

 

ad 2) a 3)  

Statutární město České Budějovice dospělo rozhodnutím svého příslušného orgánu k závěru, že mu přísluší 

nárok na náhradu škody způsobenou zaplacením shora uvedené pokuty uložené ÚOHS, a tento nárok 

uplatnilo vůči odpovědným osobám. V této věci byly městem v srpnu loňského roku podány příslušné 

občanskoprávní žaloby, jejichž předmětem je uplatnění nároku na náhradu škody plynoucí z pokuty uložené 

ÚOHS. Jedním z žalovaných v těchto civilních řízeních je rovněž Vámi zmiňovaný Mgr. Juraj Thoma, 

tehdejší primátor města. V soudních řízeních nebylo dosud meritorně rozhodnuto. 

 

 

 

ad 4) 

Nároku na náhradu škody uplatněnému městem výše uvedenými žalobami nebylo dosud ze strany žádné ze 

žalovaných osob dobrovolně vyhověno, tj. statutární město České Budějovice žádné peněžité plnění v této 

souvislosti neobdrželo. Je tudíž pokračováno ve vedených soudních řízeních. 
 


