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Poskytnutí informace 

 

 

Vážení, 

 

dne 1. 8. 2017 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o poskytnutí 

informací o subjektech, které se v posledních 3 letech přede dnem doručení žádosti dopustily 

závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění smluvního vztahu s námi, jako zadavatelem 

veřejné zakázky ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které vedly ke vzniku škody, předčasnému ukončení 

smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím. 

 

S ohledem na Vaši žádost Vám sdělujeme, že statutární město Brno, městská část Brno-

Tuřany, eviduje jeden subjekt, který splňuje shora uvedené podmínky ve smyslu ust. § 48 odst. 5 

písm. d) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to ve 

smyslu Vašeho upřesnění pojmů uvedeného ve Vaší žádosti. Níže Vám poskytujeme konkrétní 

údaje v souladu s Vaší žádostí. 

 

Identifikace subjektu:  GLOU s.r.o.,  

IČ: 293 10 148,  

se sídlem: Mojmírovo náměstí 75/2, Brno 612 00. 

 

Identifikace sml. vztahu: Smlouva o poskytování služeb spočívající v dodání internetové 

aplikace pro správu obsahu webu www.turany.cz a provádění 

následného servisu, vč. poskytnutí webhostingu (dále jen „smlouva“). 

 

Identifikace pochybení: Dle čl. III odst. 4 smlouvy dodavatel odpovídal za nepřetržitý chod 

serveru. Ve dnech 18. 5. 2015 – 21. 5. 2015 došlo k výpadku chodu 

serveru, tj. celkem 4 dny. 

 

Způsob řešení: Dle shora citovaného článku má objednatel nárok na smluvní pokutu 

ve výši 10.000,- Kč za každý den, ve kterém výpadek trval, tj. celkem 

40.000,- Kč. Tento závazek byl dodavatelem dne 25. 5. 2015 uznán co 

do důvodu i výše, avšak doposud nebyl uhrazen. 
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Současně Vám na základě Vaší žádosti poskytujeme kopie příslušných dokumentů, které 

prokazují poskytnuté informace, a to: 

- smlouvu o poskytování služeb ze dne 16. 3. 2012 

- uznání dluhu ze dne 25. 5. 2015 

 

 

S pozdravem 

 

  

 

  

  

                 Mgr. Jiří Polák 

vedoucí odboru všeobecného 

ÚMČ Brno-Tuřany 
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