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Tajemní k

ROZHODNUTI

o odmí tnutí  ž ádosti o poskvtnutí  informací

Město Klatovy jako pří sluš ný povinný subjekt podle ustanovení  0 2 odst. 1 zákona č .

106/1999 sb., o svobodné m p_řjstupu k infořmací m, Ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále té ž
jen ,,\ nlz"), rozhodl Vsouladu_sl'] stan.5 15 odst. 1lnfz o ž ádosti podané  dne 23'a6.2o1'1

ž adatelem Kverulant'org o'p's. se sí dlem

takto:

Žádost ž adatele  ze dne 23.06.2017 o poskytnutí  informací týkají cí ch 5e

odpadové ho hospodárstvÍ |  kopie cenové ho ujednání  5e společ ností  Poš umavská odpadoVá,

s'r'o' (dodatek nebo pří loha smlouvy) platné ho pro rok 2017 za služ bu sběru, svozu a

odstranění  odpadů  od povinné ho (obce) (smě5ný komuná]ní  odpad, tří děné  odpady,

nebezpeč né  odpady, b]oodpady a pří padně dalš í komodity),
se odmí tá

dle ustanoveni 9 9 odst' 1 lnfZ, neboť  se jedná o obchodř] í  tajemství .

odů vodnění

PoVinný subjekt obdrž el dne 23.06'2077 ž ádost o poskytnutí  informací  týkají cich se

odpadoVé ho hospodářství |  kopie cenové ho ujé dnání  se 5poleč ností  Poš umavská odpadová,

s'r.o. (dodatek nebo pří | oha smlouvy) platné ho pro rok 2017 za služ bu sběru, svozu a

odstranění  odpadů  od povinné ho (obce) (smě5ný komunální  odpad. tří děné  odpady,

nebezpč né  odpady, bioodpady a pří padně dalš í komodity).

PoVinný 5ubiekt posoudil ž ádost V souladu se zákonem o svobodné m pří stupu k informací m a

zjisti| , ž e pož adované  informace nelze poskytnout, nebo{  pož adované  informace ] 5ou

obchodní m tajemství m dle ustan. 5 504 obč an5ké ho zákoní ku' Podle Llvedené ho ustanovení

obchodni tajemstvÍ  tvoří  konkurenč ně Významné , urč itelné , ocenitelné  a v pří sluš ných

obchodní ch kruzí ch běž ně nedostupné  skuteč nosti, které  souvjsejí  se záVodem a jejichž

Vlastní k Žajiš ť uje Ve své m zájfi] u odpoví dají cí m způ 50bem jejich utajení .

Pož adovaná informace _ kopie přilohy nebo dodatku smlouvy obsahujicí  cenové  ujednání

města Klatovv se 5poleč ností  Poš umavská odpadoVá, s'r.o. obsahuje kalkulaci cen dodavatele

za poskytované  služ by' ] ednotliVé  cenové  polož ky a kalkulace jako ceIek je skuteč ností
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konkurenč ně Významnou, urč itelnou a ocenitelnou, V pří 5| uš ných obchodní ch kruzí ch běž ně

nedostllpnou, neboť  Poš ÚmaVská odpadoVá, 5.r.o' tt] to informaci po5kytla pouze objednate| i

služ eb. lnformace o cenové m ujednánÍ  souvisí se 2áVodem a dle Vů le Poš umavské  odpadové '

5.r'o., nemá btit tato informace obecně známá, jedná se o jedineč ný postup dodavate]e

5luž eb záVislý na jeho obchodní a cenové  polit ice' Poskytnutiuvedené  informace a následně

její  zveřejnění  by poskytlo neodů vodněnou konkurenč ní  Výhodu ostatní m dodavatelů m

obdobných služ eb.

shodně iodborná literatura (Viz Plí Va, š tenglová, Tomsa a kol' _ obchodní  zákoní k

komentář, c.H.Beck 2oo1, str' 64) považ uje za obchodní tajemství  m.j' i obchodní  kaikulace a

podobně např' i v ro2hodnutí  Úřadu pro ochranu hospodářské  50utěž e č .j. ÚoHs-

R277 / 2o77/v7-649Ll2oL2l31o/ )Ra ze dne 15'05.2012 je cenová kalkulace Vč etně Vš ech

polož ek v nabidce posouzena jako obchodní tajemství '

Povinný subjekt se zabýVal i posouzení m ž ádosti Ve vztahu k ustan' 5 9 odst' 2 | nlz, kde se

uvádí , ž e při poskytování  informace, která se týká použ í Vání  Veřejných prostředků , se

nepovaž uje poskÉ nutí  informace o rozsahU a pří jemci těchto prostředků  za poruš ení

obchodní ho tajemství . Uvedené  ustanovení  vš ak vzhledem k Výslovné mu znění  ž ádosti

o poskytnutí  informace nebylo moŽné  ap| ikovat, neboť  ž adatel pož aduje zcela konkré tně

kopii cenové ho ujednání , nikoli obecnou informaci o rozsahu a pří emci Veřejných

prostředků '

Na základě Výš e uvedené ho spráVni orgán V souladu 5 ust. 9 15 lnÍ z Žádost odmitl, jak je

uvedeno Ve Výroku rozhodnutí .

Pouč ení i
Proti tomuto rozhodnutí  ] ze podat odvolání , a to Ve lhů tě do 15 dnů  ode dne doruč ení

pí 5emné ho Vyhotovení  tohoio rozhodnutí ' odVolání  se podáVá ke Krajské mu ú řadu

Plzeňské ho kraje prostřednictví m Mě5t5ké ho ú řadu V Klatovech.

lnB Milan JaÍ oš í k

tajenrní k Měst
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