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Na základě Vaší žádosti ze dne 10.6.2019 Vám sdělujeme následující informace:
Spor ohledně zapo tení pohledávky, který je řešen u Okresního soudu v Dě íně pod spisovou zna kou
15 C 167/2016, byl usnesením ze dne 1.2.2019 přerušen na základě žádosti obou stran. Předmětné
usnesení Vám zasílám v příloze. Spole nost Allowance s. r. o., I

se v roce 2017 přejmenovala na

spole nost Support a Consulting s.r.o. a zcela změnila jednatele i spole níka. Jednatel téměř přestal
komunikovat se svým právním zástupcem, který spole nost zastupoval ve výše uvedeném sporu,
právní zástupce tedy přistoupil k návrhu na přerušení řízení.

Po úspěšné kasa ní stížnosti, kdy NSS zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně ( .j. 29 Af 114/2015) a
rozhodnutí předsedy ÚOHS ( .j. ÚOHS-R464/2014/VZ-31150/2015/323/MOd), a vrátil věc k dalšímu
řízení, rozhodl předseda ÚOHS znovu. Svým novým rozhodnutím ze dne 6.12.2019 ( .j. ÚOHSR464/2014/VZ-31193/2018/323/MBr) zamítl námi podaný rozklad proti výroku I, kterým potvrdil
původní verzi, zrušil výrok II a změnil výrok III původního rozhodnutí ÚOHS z 11/2014. Výrok I
původního rozhodnutí ÚOHS o tom, že došlo k porušení ustanovení § 61 odst. 4 ZVZ ve vztahu
k námitce neumožnění pře íslování požadovaného jedním ze zájemců o ú ast, byl novým rozhodnutím
předsedy ÚOHS potvrzen. Sou asně ale zrušil výrok II o tom, že došlo k porušení ustanovení § 61 odst.
5 ZVZ, tedy neumožnění kontroly losovacího zařízení (konkrétně pak neumožnění otevření losovacího
zařízení). Své rozhodnutí předseda ÚOHS odůvodnil v souladu s názorem NSS, tedy že pokud je
předmětem požadavku zájemce o ú ast kontrola, která není z povahy losovacího zařízení možná,
nemůže být porušením zásady transparentnosti, pokud zadavatel takovému požadavku nevyhoví.
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Výrok III rozhodnutí ÚOHS, o výši uložené sankce, předseda ÚOHS změnil tak, že původně vyměřenou
pokutu ve výši 150.000,- K mírně snížil na ástku 120.000,- K . Pokuta byla splatná do dvou měsíců
od nabytí právní moci rozhodnutí a byla v as městem uhrazena. Nové rozhodnutí předsedy ÚOHS též
zasílám v příloze.
Proti novému rozhodnutí předsedy ÚOHS podalo město v 02/2019 žalobu ke Krajskému soudu v Brně.

S pozdravem
Bc. Michaela Sochová
vedoucí finan ního odboru MěÚ Krásná Lípa
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