MĚSTSKÝ ÚŘAD NEJDEK,
náměstí Karla IV.239, 362 21 Nejdek
Tajemnice úřadu

Váš dopis značky:
Naše značka:
Vyřizuje:
Č. telefonu:
e-mail:
V Nejdku dne:

Karlovarský kraj
tel. 353 240 111, fax.: 353 825 152

Transparency Internationl –
Česká republika, o.p.s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8
IČ: 272 15 814
DS ID: 8vzj3s2

KT/9/2018-6
Bc. Markéta Šebková
353 240 114
m.sebkova@nejdek.cz
29.03.2018

Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Nejdek obdržel žádost o poskytnutí informací zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) ze dne 15. 3. 2018, č.j. KT/9/20185, v níž Transparency International-Česká republika o.p.s., se sídlem Sokolovská 260/143, 180 00 Praha
8, IČO: 272 15 814, žádá poskytnout:
1) Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN pro město Nejdek na rok 2018, která měla
být podle usnesení Rady města Nejdek uzavřena se společností ČEZ Prodej, a.s. se sídlem Duhová 1/425,
140 53 Praha 4, IČ: 272 32 433 (viz usnesení Rady města ze 77. schůze ze dne 8.12.2017, bod 7, č.
RM/1988/77/17 RM),




zda je uzavřena na dobu určitou či neurčitou, včetně vymezení období, na jaké je uzavřena,
celková hodnota smluvního plnění, resp. předpokládaná celková hodnota,
předpokládaná výše celkové spotřeby elektřiny města Nejdek (dle údajů za rok 2017).

2) Výčet smluv s obdobným předmětem plnění jako je předmět plnění smlouvy uvedené v bodu 1,
popřípadě samostatně na dodávku elektřiny a na distribuci elektřiny, které uzavřelo město Nejdek v
průběhu roku 2017 s uvedením u každé z těchto smluv:
 zda je uzavřena na dobu určitou či neurčitou, včetně vymezení období, na jaké je uzavřena,
 celkové hodnoty smluvního plnění,
 výše spotřeby elektřiny, popřípadě předpokládaná výše této spotřeby.
3) Zdůvodnění, proč výše uvedené smlouvy nebyly zveřejněny v registru smluv, ačkoliv dle údajů z registru
smluv město Nejdek smlouvy v tomto registru zveřejňuje.

Městský úřad Nejdek jako povinný subjekt podle podle § 2 odst. 1 InfZ ve věci žádosti Transparency
International-Česká republika o.p.s., se sídlem Sokolovská 260/143, 180 00 Praha 8, IČO: 272 15 814,
ze dne 15. 3. 2018, č.j. KT/9/2018-5, o poskytnutí informací podle informací zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů rozhodl takto:
I.

Městský úřad Nejdek žádosti v rozsahu bodu 1) a 2) v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d)
InfZ vyhovuje a níže poskytuje požadované informace.

-1-

II.

V rozsahu bodu 3) se žádost v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ, z důvodu uvedeného
v ustanovení § 2 odst. 4 InfZ odmítá.

Odůvodnění:
K bodům 1) a 2) žádosti sděluje Městský úřad Nejdek následující:
1) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN pro město Nejdek na rok 2018, která
měla být podle usnesení Rady města Nejdek uzavřena se společností ČEZ Prodej, a.s. se sídlem
Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ: 272 32 433 (viz usnesení Rady města ze 77. schůze ze dne
8.12.2017, bod 7, č. RM/1988/77/17 RM):
Č. smlouvy
obchodníka
1200186569

Předmět

Uzavřena
na dobu

Uzavřena na
období od do

Celková předp.
hodnota smluvního
vztahu v Kč bez DPH

Předp. výše
spotřeby v
MWh

Dodávka elektřiny ze
sítí nízkého napětí

určitou

1.1.2018 31.12.2018

852 914,00

808

Kopie smlouvy se přikládá.
2) Výčet smluv s obdobným předmětem plnění jako je předmět plnění smlouvy uvedené v bodu 1,
popřípadě samostatně na dodávku elektřiny a na distribuci elektřiny, které uzavřelo město Nejdek v
průběhu roku 2017:
Č. smlouvy
obchodníka
1200193458
1200193458
Bez čísla

Předmět
Dodávka elektřiny ze
sítí VVN a VN
Dodávka elektřiny ze
sítí VVN a VN
Dodávka elektřiny ze
sítí nízkého napětí

Uzavřena
na dobu
určitou
určitou
neurčitou

Uzavřena na
období od do
1.1.2018 31.12.2018
1.1.2018 31.12.2018
10. 11. 2018
-x

Celková předp.
hodnota smluvního
vztahu v Kč bez DPH

Předp. výše
spotřeby v
MWh

472 760,00

446

360 193,00

284

29 280,00

20

3) Povinný subjekt řádně prověřil existenci informací požadovaných v žádosti v bodě 3), avšak při
šetření bylo zjištěno, že povinný subjekt nemá k bodu 3) žádosti k dispozici žádné informace ve
smyslu § 3 odst. 3 InfZ, podle kterého se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah
nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného
záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového,
obrazového nebo audiovizuálního. Informační povinnost se tedy může vztahovat pouze k těm
informacím, kterými povinný subjekt v danou chvíli disponuje, tzn. k informacím reálně existujícím.
Režim InfZ nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu
k určité problematice. Proto Městský úřad Nejdek na základě ustanovení § 15 odst. 1 InfZ vydal ve
vztahu k bodu 3) Vaší žádosti rozhodnutí, jímž ji v této části odmítá, protože informací nedisponuje
a povinnému subjektu nesvědčí povinnost vytvářet informace nové.
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Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 81 a násl. správního řádu
podat odvolání prostřednictvím Městského úřadu Nejdek ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, a to
ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Bc. Markéta Šebková
tajemnice MěÚ
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