Magistrát města České Budějovice
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Podklady z jednání z finanční komise města a podklady k uzavření smluv o pojištění města
Podklady k uzavření smluv o pojištění města ČB od roku 1990 do 2012. Dokumentaci všech
výběrových řízení ve věci pojištění města ČB od roku 1990 do roku 2012.
Povinný subjekt uvádí, že dotaz obdobný žadatel vznesl v květnu 2011, když žadateli byly
poskytnuty veškeré vyčerpávající informace ve věci pojištění majetku statutárního města České
Budějovice. Povinný subjekt nicméně tyto informace žadateli poskytne znovu, když žádná ze
skutečností se od května 2012 do dnešního dne nezměnila.
Dne 20.11.1996 rada města České Budějovice svým usnesením č. 940/96 schválila zadání veřejné
zakázky formou výzvy více zájemcům na podání nabídky na nejvhodnější návrh na uzavření
pojistné smlouvy na pojištění souboru věcí ve vlastnictví města a odpovědnosti za škody. Zadání
této zakázky bylo vyhlášeno a uskutečněno dle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných
zakázek. Rozsah majetku byl stanoven z účetní evidence majetku ke dni vyhlášení soutěže. Dne
16.01.1997 rada města schválila výsledek soutěže usnesením č. 36/97. Vítězem soutěže se stala ČSŽivnostenská pojišťovna a.s. s vítězem byla uzavřena smlouva s účinností ode dne 27.02.1997.
Smlouva za město podepsal Ing. Miroslav Beneš, primátor a za pojišťovnu Ing. Petr Voráček,
ředitel pojišťovny. V roce 2001 došlo ke změně obchodního jména pojišťovny na Pojišťovnu České
spořitelny a.s., když v roce 2004 se vlastníkem neživotní části Pojišťovny České spořitelny a.s. stala
Pojišťovna Kooperativa a.s.
Odůvodnění částečného odmítnutí poskytnutí informace
Statutární město obdrželo dne 27.09.2012 žádost žadatele dle InfZ, v níž žadatel žádá o poskytnutí
těchto informací:
V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:
1. Podklady z jednání (zápisy) z finanční komise města od roku 2010 do roku 2012
2. Podklady k uzavření smluv o pojištění města ČB od roku 1990 do 2012. Dokumentaci všech
výběrových řízení ve věci pojištění města ČB od roku 1990 do roku 2012.
Žadatel požaduje v bodě 1. podklady z jednání (zápisy) finanční komise za období od roku 2010 do
roku 2012. Povinný subjekt k této žádosti sděluje, že tyto podklady nemá k dispozici a to s ohledem
na skutečnost, že statutární město České Budějovice finanční komisi zřízenou nemá. Dále žadatel
požaduje dokumentaci k výběrovému řízení ve věci pojištění města od roku 1990 do 2012.
K tomuto povinný subjekt sděluje, že tyto poskytnout nemůže a to s ohledem na skutečnost, že
podklady, resp. dokumentace k zadávacímu řízení, které se uskutečnilo v roce 1996, byla zničena
při povodních v roce 2002. Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 InfZ je povinný subjekt povinen
poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Informacemi vztahující se k jeho působnosti
je třeba rozumět všechny informace, které povinné subjekty mají nebo v souladu se svou působností
by měly mít a které v tomto smyslu u povinného subjektu „leží“ (srov. např. rozsudek MS v Praze
ze dne 30.01.2004, č.j. 5 Ca 80/2003-26). Dle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ není povinný subjekt
povinen vytvářet nové informace. Informační povinnost povinného subjektu se nevztahuje
k informacím, které povinný subjekt nemá a ani je vzhledem ke své působnosti mít nemusí. Pakliže
žadatele takového informace požaduje, je povinný subjekt dle judikatury oprávněn postupovat dle
ustanovení § 15 InfZ (srov. rozsudek NSS ze dne 22.09.2010 sp. zn. 4 As 23/2010). Z tohoto
důvodu byla žádost žadatele ze dne 27.09.2012 v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 částečně
odmítnuta.

