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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 06.08.2019
žadatele Oživení, o.s., IČ 67365353, se sídlem: Muchova 232/13, 160 00, Praha 6, zastoupeného
předsedou Mgr. Markem Zelenkou (dále jen „žadatel“), toto

ROZHODNUTÍ
Žádost o poskytnutí informací ze dne 06.08.2019 se, dle § 15 odst. 1 zákona,
částečně odmítá z důvodu neexistující informace.
Odůvodnění:
Dne 06.08.2019 obdržel úřad žádost o poskytnutí informací dle zákona od žadatele Oživení, o.s., IČ
67365353. Obsahem žádosti je požadavek na poskytnutí studie: Žabka, M.: Akce: Zlepšení kvality
ovzduší města Velké Hamry – sídliště – decentrální plynové zdroje tepla. Březen 2017.
V době od podání žádosti do dnešního dne úřad již dvakrát rozhodl o odmítnutí žádosti poskytnout
předmětnou studii v celém rozsahu a jednou rozhodl o částečném odmítnutí dané žádosti s tím, že
studii částečně žadateli poskytl. Žadateli nebyly poskytnuty informace ve formě tabulek a grafů,
které odkazují na šetření a výpočty zpracovatele studie Ing. Žabky, které zhotovitel studie i úřad
považují za obchodní tajemství. Proti všem třem rozhodnutím úřadu podal žadatel v zákonem
stanovené lhůtě odvolání, která úřad řádně a včas zaslal s celým spisovým materiálem Krajskému
úřadu Libereckého kraje k jeho posouzení a rozhodnutí. Krajský úřad uvedená rozhodnutí zrušil pro
jejich nepřezkoumatelnost a věc vždy vrátil k novému projednání. Dne 04.02.2020 nabylo právní
moci poslední rozhodnutí Krajského úřadu v dané věci, kdy úřadu předmětné rozhodnutí zrušil a věc
vrátil k novému projednání.
Vzhledem k tomu, že zhotovitel studie, Ing. Žabka, trvá na svém názoru, že předmětné grafy a
tabulky obsažené v požadované studii, jsou předmětem obchodního tajemství, vyzval úřad
zhotovitele k jeho podrobnému vyjádření k jednotlivým neposkytnutým údajům, protože pouhé
označení, že údaje jsou obchodním tajemstvím je v tomto případě nedostatečné. Úřad se tímto chce
pouze chránit před možným občanskoprávním sporem vyplývající z porušení či ohrožení obchodního
tajemství tím, že neoprávněně sdělí, nebo zpřístupní obchodní tajemství, které mu bylo svěřeno.
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Dne 12.02.2020 obdržel úřad žádost o vrácení studie od společnosti CZECH ENERGY s.r.o. jednatelem
společnosti Ing. Miroslavem Žabkou, který v žádosti uvedl: „Důvodem žádosti je skutečnost, že
mnohé informace uvedené v této studii jsou obchodním tajemstvím dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a v žádném případě není možné poskytnout tyto údaje třetím osobám. Důvodem
je hlavně situace, která v současné době v obci Velké Hamry nastala, kdy se jednatel firmy Golem a.s.
snaží všemi možnými způsoby zabránit plynofikaci obce Velké Hamry a k této věci, jak víme, se snaží
získat a zneužít údajů z naší analýzy prostřednictvím firmy Oživení. Nejsme ochotni se na těchto
nekalých praktikách pana jednatele firmy Golem podílet.“ Ing. Žabka prostřednictvím uvedené
žádosti požádal úřad o bezodkladné smazání všech elektronických verzí studie a dále o navrácení
tištěné verze této studie.
Ke smazání všech elektronických verzí došlo dne: 17.02.2020, které je doloženo čestným
prohlášením. Tištěná verze studie byla společnosti Czech Energy s.r.o. zaslána prostřednictvím České
pošty také dne: 17.02.2020. O navrácení studie byl sepsán protokol, který je k dnešnímu dni
podepsán oběma smluvními stranami. Úřad disponuje pouze částečnou verzí dané studie, kterou již
poskytl žadateli a jejíž verze je zveřejněna na www.velke-hamry.cz v sekci poskytnuté informace,
podle zákona § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb.
Město Velké Hamry uzavřelo s dodavatelem studie dohodu o navrácení části finančních prostředků,
které město za vyhotovení studie vynaložilo. Nejedná se o celou částku, neboť informace ve studii
byly použity pro jejich hlavní účel, kterým byla analýza ČVUT (Ing. Jakuba Maščucha, Ph.D.).
K finanční kompenzaci dochází z toho důvodu, že město přišlo o podkladový materiál analýzy ČVUT,
a znovu uvádíme, že analýza je zveřejněna na úvodní straně webových stránek města www.velkehamry.cz
Žadatel požaduje poskytnutí neexistující informace, kterou úřad nedisponuje, protože danou
informaci vrátil dodavateli a nemá ji tedy k dispozici. Úřad nemá povinnost informací disponovat,
protože takovou povinnost mu zákon neukládá. Předmětné informace posloužily pouze pro
vyhotovení analýzy ČVUT a úřad dané informace nepotřebuje ke své činnosti. Z výše uvedených
důvodů úřad nemůže žadateli požadovanou informaci poskytnout, a proto rozhodl tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

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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