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Dana Jůnová

Velké Hamry dne
18. 10. 2019

so/012/2019/i
Městský úřad Velké Hamry (dále jen „úřad“) jako povinný subjekt podle §2 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) vydává podle §15 zákona na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona ze
dne 6.8.2019 žadatele Oživení, o.s., IČ 67 36 53 53, toto
rozhodnutí:
Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 8. 2019 se, dle § 9 odst. 1 zákona,
o d m í t á.
Odůvodnění:
Dne 6.8.2019 obdržel úřad žádost o poskytnutí informací dle zákona od žadatele Oživení, o.s.
Obsahem žádosti je požadavek na poskytnutí studie: Žabka, M.: Akce: Zlepšení kvality
ovzduší města Velké Hamry-sídliště-decentrální plynové zdroje tepla. Březen 2017. Dne
19.8.2019 bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí výše uvedené žádosti dle §9 odst. 1 zákona.
Žadatel v zákonem stanovené lhůtě podal dne 4. 9. 2019 odvolání proti uvedenému
rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Žadatel v odvolání uvedl důvody, pro které se neztotožňuje
s rozhodnutím o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Uvádí, že předmětnou studii
nepovažuje jakožto celek za předmět obchodního tajemství s odkazem na rozsudek
Krajského soudu v Hradci Králové spis. zn. 31 Ca 189/2000 ze dne 25. 5. 2000 a s odkazem
na §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dále žadatel poukázal na
nedostatečné odůvodnění rozhodnutí městského úřadu.
Městský úřad v zákonem stanovené lhůtě odeslal dne 19. 9. 2019 odvolání s celým spisovým
materiálem Krajskému úřadu Libereckého kraje k posouzení rozhodnutí městského úřadu.
Krajský úřad vydal dne 2.10.2019 rozhodnutí č.j. SO/536/2019/106-inf, KULK 73986/2019,
které nabylo právní moci dne 3.10.2019. Krajský úřad rozhodnutí městského úřadu zrušil a
žádost vrátil k novému projednání.
Městský úřad se znovu a podrobněji zabýval naplněním znaků obchodního tajemství dle
§504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dospěl znovu k závěru, že v případě studie
Ing. Miroslava Žabky „Akce: Zlepšení kvality ovzduší města Velké Hamry-sídlištědecentrální plynové zdroje tepla. Březen 2017.“ se jedná dle §504 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, o obchodní tajemství. Dílo sám autor označil za obchodní tajemství firmy
Czech Energy s.r.o. dopisem ze dne 19. 8. 2019. Studie jakožto celek obsahuje konkurenčně
významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné
skutečnosti, které souvisejí s firmou Czech Energy a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu
jejich utajení. Jedná se o studii, jejíž závěry jsou podstatné pro budoucí realizaci plynofikace
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obce Velké Hamry a tyto závěry mohou být zveřejněny až po samotné realizaci plynofikace
z důvodu možnosti zneužití neoprávněnými osobami. Konkurenční firma zabývající se
vytápěním a sídlící ve Velkých Hamrech, má zájem zhatit celou připravovanou plynofikaci
obce (konkurenční významnost). Ve studii jsou jasně definované závěry řešení decentrálních
plynových zdrojů v obci (určitelnost). Zveřejněním studie by mohla být jak firma Czech
Energy, tak město poškozeni nejen po finanční stránce, ale také v případě města by mohlo
dojít k poškození práv občanů (ocenitelnost). Skutečnosti uvedené ve studii jsou dílem Ing.
M. Žabky ze společnosti Czech Energy, studie nenavrhuje řešení, které je v obchodních
kruzích běžně dostupné. Navržené řešení je vytvořeno na míru potřebám obce Velké Hamry
a v současné době nemá v České republice obdoby (nedostupnost v běžných obchodních
kruzích). Právo k tomuto obchodnímu tajemství vykonává Ing. Miroslav Žabka, jednatel
společnosti Czech Energy s.r.o., IČ 27 26 44 91.
Závěry ze studie požadované žadatelem jsou zhodnoceny v „Analýze a vyjádření ke způsobu
řešení energetického zásobení obce Velké Hamry“ ze dne 20.10.2017, kterou vypracoval Ing.
Jakub Maščuch, Ph.D. a je veřejně dostupná na internetových stránkách obce Velké Hamry
www.velke-hamry.cz na úvodní stránce. V této analýze žadatel může získat relevantní
informace i o studii Ing. Žabky, které jsou zveřejnitelné a také zveřejněny jsou.
Podle § 9 odst. 1 zákona úřad informaci o studii pana Žabky „Akce: Zlepšení
kvality ovzduší města Velké Hamry-sídliště-decentrální plynové zdroje tepla.
Březen 2017.“ neposkytne.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání ke Krajskému
úřadu Libereckého kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Velké Hamry. Lhůta
pro podání odvolání běží ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí.
Ing. Martina Vacková
tajemnice MěÚ, v.r.
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