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Rozhodnutí
Městský úřad Žatec, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „povinný
subjekt“ a „InfZ“) projednal žádost Spolku pro odhalování a medializaci korupce –
UPLACENI.CZ, IČO 08374694, Duškova 1041/20, Praha 5, doručenou povinnému subjektu
dne 18. 8. 2019, vedenou pod č.j. MUZA 32236/2019, která se týkala poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
a rozhodl takto:
Podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ a v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) InfZ se výše uvedená
žádost o poskytnutí informace
o d m í t á.
Odůvodnění
Povinný subjekt obdržel žádost Spolku pro odhalování a medializaci korupce –
UPLACENI.CZ, IČO 08374694, Duškova 1041/20, Praha 5 (dále jen „žadatel“), doručenou
povinnému subjektu dne 18. 8. 2019, vedenou pod č.j. MUZA 32236/2019, která se týkala
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Povinný subjekt následně přistoupil k posouzení formálních náležitostí žádosti ve smyslu
ustanovení § 14 odst. 2 InfZ a dospěl k závěru, že žádost žadatele je řádnou žádostí ve smyslu
InfZ, neboť obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti. Z tohoto důvodu povinný
subjekt přistoupil k věcnému přezkumu žádosti žadatele.
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Žadatel žádal o poskytnutí informace:
Vážení, obracím se na Vás na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím ve věci subjektů Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec
Králové, IČO: 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec
Králové, IČO: 26007177. Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí všech
podaných nabídek uvedených subjektů ve věcech veřejných zakázek bez ohledu na skutečnost,
zda byla následně s některým z uvedených subjektů uzavřena smlouva, či nikoli.
Ke všem uvedeným písemnostem mi postačí anonymizovaná podoba. Odpověď nám prosím
zašlete do datové schránky 9knaqqz.
Vzhledem k tomu, že žádost byla formulována příliš obecně a neobsahovala zejména časové
období (časový úsek např. 1 rok, 5 let či 10 let), ve kterém měly být požadované nabídky
podány, a dále, protože 17. 8. 2019 podal žadatel obdobnou žádost, ve které byly požadovány
obsahově totožné informace, byl žadatel dne 23. 8. 2019 písemně vyzván pod č.j. MUZA
32351/2019 k upřesnění žádosti. Výzva byla zaslána do datové schránky žadatele. Výzva byla
prokazatelně doručena 27. 8. 2019.
Žádost do stanovené lhůty 30 dnů ode dne doručení výzvy upřesněna nebyla (tj. lhůta
uplynula dnem 26. 9. 2019), z tohoto důvodu povinný subjekt dle ustanovení § 14 odst. 5
písm. b) InfZ rozhodl o odmítnutí žádosti.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1
správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů. Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne
následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku řízení oznámeno (doručeno). Připadne-li
konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V
případě, že byla písemnost uložena u provozovatele poštovních služeb a nebyla dříve
adresátem vyzvednuta, považuje se desátý den od připravení písemnosti k vyzvednutí za den
doručení. Lhůta k podání odvolání počíná v takovém případě běžet dnem následujícím po
uplynutí desátého dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. Odvolání se podává u
správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tedy u Městského úřadu Žatec a rozhoduje o něm
nadřízený orgán, Krajský úřad Ústeckého kraje. Včas podané odvolání má odkladný účinek.
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