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Tisková zpráva 
Pokutu za údajné dělení zakázek město Liberec 

platit nemusí  

Statutární město Liberec nemusí platit milionovou pokutu za údajné dělení zakázek na stavbu 

sportovního areálu pro Mistrovství světa v klasickém lyžování, které se v Liberci konalo v roce 2009. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) kauzu po roce došetřil, neshledal porušení zákona  

o veřejných zakázkách a správní řízení definitivně zastavil. 

„Jsem rád, že tato vleklá kauza skončila pro město úspěchem. Po šesti letech od lyžařského mistrovství 

tak máme o další starost méně. Věřím, že stejně kladně pro město dopadnou i další dílčí kauzy spojené 

se šampionátem,“ řekl primátor Liberce Tibor Batthyány. 

Antimonopolní úřad vyměřil Liberci pokutu ve výši 1 milion korun již v květnu roku 2011. Město mělo 

podle úřadu nezákonně rozdělit zakázky spojené s budováním lyžařského areálu ve Vesci. Jednalo se o 

výstavbu přístupové komunikace k areálu a výstavbu provozní budovy. Liberec se od začátku hájil tím, 

že šlo o odlišné stavební zakázky. To nakonec ÚOHS potvrdil.  

Ve svém rozhodnutí ÚOHS uvádí: „Mezi oběma veřejnými zakázkami nebyla dovozena souvislost věcná, 

je bezpředmětné zabývat se v šetřeném případě otázkou jejich případné místní a časové souvislosti. Znaky 

nasvědčující faktu, že se jedná o jedinou veřejnou zakázku, totiž musí být naplněny kumulativně.  

V případě, že jakýkoliv z atributů vzájemné souvislosti předmětů veřejných zakázek chybí, nelze dospět k 

závěru, že předměty plnění konkrétních veřejných zakázek zadaných samostatně měly být považovány 

za jednu veřejnou zakázku a takto i zadány.“  

Městu dal dříve za pravdu také Nejvyšší správní soud. Před rokem zamítl kasační stížnost 

antimonopolního úřadu proti rozhodnutí krajského soudu a zrušil rozhodnutí o udělení pokuty. Kauza se 

pak vrátila zpět k ÚOHS, který ji v posledním roce došetřoval. 

ÚOHS vedl s městem v minulosti kvůli zakázkám pro mistrovství světa v klasickém lyžování sedm řízení. 

Pochybení našel v šesti z nich. Celkem šlo o 72 zakázek a celková pokuta byla 6,55 milionu korun. Soud 

však většinu pokut zrušil, včetně pětimilionové. 

 

 

 

 

 



Kontakt pro média: 

Jan Král 

referent propagace a komunikace s veřejností 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora 

   

Statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   
mobil: +420 733 618 706 

tel.: +420 485 243 183 

e-mail: kral.jan@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 
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