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R o z h o d n u t í  
 

 

 

 
Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve 

smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění (dále jen „povinný subjekt“ a „InfZ“), rozhodlo o žádosti o poskytnutí informací ze dne 

16.10.2013 žadatelky Forum Energy s.r.o., se sídlem Brno, Hybešova 726/42, PSČ 602 00, IČ 277 

95 713, zastoupené Danielem Čekalem, advokátem, se sídlem Kuchařská 246, 190 14 Praha – 

Klánovice na základě plné moci ze dne 07.12.2011 (dále jen „žadatel“) 

 

 

 

t a k t o: 
 

 

 

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16.10.2013, doručena povinnému orgánu téhož dne, ve které 

žadatel žádal o poskytnutí informací na základě těchto citovaných dotazů: 

 

 

V zastoupení společnosti Forum Energy s.r.o., se sídlem Brno, Hybešova 726/42, PSČ 602 00, IČ 277 

95 713, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 64047 

(„Forum Energy“), Vás tímto za Forum Energy, jakožto osobu oprávněnou, ve smyslu § 4 a 13 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádáme o poskytnutí níže specifikovaného 

znaleckého posudku: 

- Posudek vypracovaný na základě Vašeho zadání Fakultou strojní při Českém vysokém učení 

technickém v Praze, konkrétně doc. Ing. Tomášem Dlouhým. Posudek se zabývá výhledem 

hospodaření společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., se sídlem Novohradská 32, 372 15 

České Budějovice, IČ 608 26 835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Českých Budějovicích, spisová značka B 637 („Posudek“ nebo také „Informace“) 

Pokud by požadovaná Informace zahrnovala informace označené jako obchodní tajemství ve smyslu § 

17 ObchZ, žádáme o vhodnou úpravu Informací tak, aby k porušení obchodního tajemství nedošlo. 

Statutární město České Budějovice je povinno v případně jakékoliv úpravy Informací, uvést řádné 
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odůvodnění, proč je jakákoliv část Informace považována z jeho strany za obchodní tajemství 

naplňující znaky stanovené v § 17 ObchZ a zároveň zpřístupnit Forum Energy veškeré ostatní části 

Informací, které za obchodní tajemství považovány nejsou.  

 

 

 

se v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ustanovením § 2 odst. 4 InfZ odmítá v plném 

rozsahu tak, že žadateli nebudou poskytnuty požadované informace. 

 

 

 

Odůvodnění: 

 

 

 

Žadatel požaduje ve své žádosti informaci - posudek vypracovaný Fakultou strojní při Českém 

vysokém učení technickém v Praze, konkrétně doc. Ing. Tomášem Dlouhým na základě zadání 

povinného subjektu, tj. statutárního města České Budějovice, případně informace pocházející z tohoto 

posudku. Žadatel dále požadovaný posudek specifikuje co do obsahu.  

 

Žadatel svou žádost adresuje prostřednictvím svého zástupce, když k žádosti je přiložena plná moc, 

udělena žadatelem zástupci dne 07.12.2011. Plná moc splňuje požadované zákonné náležitosti, tj. je 

signována zmocnitelem a obsahuje rozsah zmocněncova oprávnění, když akceptaci stvrzenou 

podpisem zmocněnce plná moc obsahovat obligatorně nemusí.   

 

Povinný subjekt obsah žádosti posoudil z hlediska povahy požadovaných informací a došel k závěru, 

že žádost je nucen v plném rozsahu odmítnout v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ ve spojení 

s ustanovením § 2 odst. 4 InfZ. Důvodem odmítnutí poskytnutí informací požadovaných v žádosti je 

primárně skutečnost, že informace požadované v žádosti u povinného subjektu neexistují, tyto nemá 

povinný subjekt k dispozici., když povinný subjekt tyto informace ani vzhledem ke své působnosti mít 

nemusí.   

 

K důvodu neexistence požadovaných informací u povinného subjektu tento sděluje, že statutární 

město České Budějovice nikdy nezadalo Fakultě strojní při Českém vysokém učení technickém 

v Praze, konkrétně doc. Ing. Tomáši Dlouhému zakázku spočívající ve vypracování posudku, který by 

se měl zabývat výhledem hospodaření společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., se sídlem 

Novohradská 32, 372 15 České Budějovice, IČ 608 26 835. Požadované informace se týkají výlučně 

obchodní společností Teplárna České Budějovice, a.s., tj. subjektu odlišného od povinného subjektu. 

Společnost Teplárna České Budějovice, a.s. je samostatným subjektem nezávislým na povinném 

subjektu, tj. právnickou osobou, která disponuje právní subjektivitou. Požaduje-li žadatel informace 

týkající se tohoto subjektu a je-li přesvědčen o tom, že společnost Teplárna České Budějovice, a.s. je 

veřejnou institucí, měl by svou žádost adresovat přímo tomuto subjektu, když dle ustanovení § 2 odst. 

1 InfZ je povinným subjektem ve smyslu InfZ, vedle státních orgánů a územních samosprávních celků 

právě i veřejná instituce. 

 

V daném případě se tedy jedná o situaci, kdy povinný subjekt není schopen poskytnout požadované 

informace z důvodu, že tyto informace u povinného subjektu neexistují. V takovém případě tedy není 

možné žadateli v rozsahu jeho žádosti vyhovět a je nezbytné žádost v plném rozsahu odmítnout. Jak je 

již uvedeno výše v tomto odůvodnění, požadovaná informace u povinného subjektu neexistuje a to 

zejména z tohoto důvodu, že statutární město České Budějovice si nikdy nezadalo zpracování 

posudku, který by se měl týkat hospodaření společnosti Teplárna České Budějovice, a.s.  S ohledem 

na shora uvedené skutečnosti je zřejmé, že požadovaná informace nenaplňuje základní pojmové znaky 

informace ve smyslu InfZ, které je povinný subjekt povinen poskytnout. Mezi pojmové znaky 

informace ve smyslu InfZ, vymezené v ustanovení § 3 odst. 3 InfZ, náleží samotná existence 
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požadované informace u povinného subjektu, tj. informací se rozumí informace zaznamenaná, tudíž 

pro povinný subjekt existující. Tento základní znak v tomto případě naplněn není. 

  

Pakliže tedy žadatel požaduje informace, které u povinného subjektu neexistují a s nimiž povinný 

subjekt tedy fakticky nedisponuje, je povinný subjekt dle judikatury oprávněn postupovat dle 

ustanovení § 15 InfZ. Z tohoto důvodu byla žádost žadatele ze dne 16.10.2013 v souladu 

s ustanovením § 15 odst. 1 odmítnuta v plném rozsahu.  

 

 

 

 

 

Poučení o opravném prostředku: 

Proti tomuto rozhodnutí je možné dle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s ustanovením § 83 odst. 

1 SpŘ podat odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím 

statutárního města České Budějovice do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto 

rozhodnutí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mgr. Kateřina Beritová 

   právní oddělení 

   odbor kancelář primátora 

  

 

 

 

 

Rozdělovník: 

1. Prvopis rozhodnutí zůstává součástí správního spisu 

2. Stejnopis rozhodnutí bude doručen zástupci žadatele - Forum Energy s.r.o., se sídlem Brno, 

Hybešova 726/42, PSČ 602 00, IČ 277 95 713 - panu Danielovi Čekalovi, advokátovi, se 

sídlem Kuchařská 246, 190 14 Praha – Klánovice 


