
K bodu:  Projednání záležitosti náhrady škody za peněžitou pokutu zaplacenou městem na 

základě pravomocného rozhodnutí ÚOHS (veřejné zakázky BIT SERVIS spol. s r. 

o.). 

 

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1135/2015: 

rada města 

I. s c h v a l u j e  
1. na základě předloženého právního vyjádření a v souladu s § 38 odst. 6 zákona o obcích 

podání občanskoprávních žalob k příslušnému civilnímu soudu, jejichž předmětem 

bude uplatnění nároku města na náhradu škody, způsobené mu zaplacením pokuty ve 

výši 1.300.000 Kč (celková škodní částka) uložené Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže v rozhodnutí č. j. ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe ze dne 

25. 9. 2012, a to vůči 

a)  Ing. Patriku Starčevskému, jakožto 

 i)     předkladateli materiálu do rady města č. j. KP-RM/947/2007/M/844 

k bodu  

        "Outsourcing serverové farmy" (žalovaná částka ve výši 4,5 násobku  

        průměrného měsíčního výdělku z rozhodného období dle příslušných 

        ustanovení zákoníku práce),   

 ii)    předkladateli návrhu (spisové obálky) dodatku č. 2 ke smlouvě č.  

        2007000422 o dodávce HW zařízení, SW vybavení a o  poskytování 

        souvisejících služeb (žalovaná částka ve výši 4,5 násobku průměrného  

        měsíčního výdělku z rozhodného období dle příslušných ustanovení  

        zákoníku práce), 

 tj. v celkové žalované částce ve výši součtu částek uvedených výše 

v podbodech i) a ii), 

b) členům Rady města České Budějovice v době přijetí usnesení č. 707/2007 ze 

dne 29. 8. 2007, společně a nerozdílně ve vztahu k žalované částce vypočtené 

jako rozdíl mezi polovinou celkové škodní částky a výší částky žalované dle 

písm. a) podbodu i), 

c) Mgr. Juraji Thomovi a Ing. Ivaně Popelové (vedle žaloby dle písm. b), společně 

a nerozdílně ve vztahu k žalované částce vypočtené jako rozdíl mezi polovinou 

celkové škodní částky a výší částky žalované dle písm. a) podbodu ii), 

2. udělení procesních plných mocí ve smyslu § 25 občanského soudního řádu 

Mgr. Romaně Náhlíkové Kaletové, advokátce, k zastupování statutárního města České 

Budějovice v řízeních vedených na základě žalob dle bodu 1, 

II. u k l á d á  
Ing. Petrovi Holickému, pověřenému výkonem pravomoci primátora města, 

1. zabezpečit podání občanskoprávních žalob podle části I bodu 1, udělit plné moci podle 

části I bodu 2 a zajistit i další procesní postup města související s těmito soudními 

řízeními, zejména pak podání žádosti o přerušení řízení vedených o podaných žalobách 

do skončení soudního řízení správního vedeného příslušným soudem na základě 

žaloby podané statutárním městem České Budějovice proti rozhodnutí předsedy Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-R285/2012/VZ-11150/2013/310/RBu ze 

dne 17. 6. 2013, 

2. průběžně radu města informovat o dalším vývoji soudních řízení dle části I, stejně jako 



o vývoji soudního řízení správního vedeného příslušným soudem na základě žaloby 

podané statutárním městem České Budějovice proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-R285/2012/VZ-11150/2013/310/RBu ze dne 

17. 6. 2013. 

III. k o n s t a t u j e ,  
že toto usnesení rada města přijímá jako nezbytné právní východisko v časové tísni 

z důvodu nečinnosti předchozí rady města při řešení náhrady škody vzniklé uhrazením 

pokuty ÚOHS v roce 2013. 
 


