
Žádost o poskytnutí informací 

dle Zákona o svobodném přístupu k informacím č.106/1999 Sb. 

Žadatel: 

email: 

Datum: 23.8.2019 

Předmět žádosti: cena, hodnotící kritéria, dodavatel a obchodní označení zboží ve věci dodávky 

zavlažovacích vaků pro město Chomutov 

Žádost:  

Město Chomutov rozhodlo v posledních dnech, tj. období cca 1.8.-23.8.2019 o nákupu zavlažovacích 

vaků pro stromy. Žádost o kalkulaci k nám dorazila 7.8.2019 z Odboru životního prostředí, nebylo 

uvedeno, že se jedná o výběrové řízení. Cituji:  

From: Král Stanislav [mailto:s.kral@chomutov-mesto.cz]  
Sent: Wednesday, August 7, 2019 8:47 AM 
To: 
Subject: Poptávka zavlažovacích vaků 

 
Vážená paní, vážený pane. 

Město Chomutov poptává 70 kusů zavlažovacích vaků o kapacitě okolo 70 litrů. Dodávka do konce října. Prosím o 
nabídku. 
S pozdravem 
 
Stanislav Král 
Statutární město Chomutov 
odbor životní prostředí – veřejná zeleň 
tel. 474 637 934 

 

Náš cíl jako jediného autorizovaného distributora na trhu je co nejlépe český trh obsluhovat. Máme 

také své povinnosti vyplývající ze smlouvy s výrobcem. Proto nás musí zajímat mechanismy výběru ve 

veřejných zakázkách a jejich výsledky.  

Žádáme proto o:  

 Sdělení celkové ceny, za kterou tyto vaky byly pro město pořízeny 

 Sdělení kritérií výběru dodavatele zakázky 

 Sdělení údajů o dodavateli zakázky, zejména jeho obchodní jméno a obchodního označení 

dodávaného zboží, vzhledem k tomu, že se může jednat o tzv. šedý dovoz, který máme za 

povinnost hlásit výrobci vaků, se kterými máme smlouvu o distribuci. Může se totiž jednat o 

porušení licenčních práv k ochranné známce.  

Forma preferované komunikace: odpověď emailem na  případně datová zpráva do 

schránky  

 



Připomínám, že v jednom ze svých rozhodnutí Nejvyšší správní soud potvrdil, že za obchodní 

tajemství nelze skrývat hospodaření s veřejnými prostředky. Nelze odepřít informace o obsahu 

smlouvy (tedy i její uveřejnění), která je uzavřena v režimu veřejných zakázek s odkazem na to, že je 

druhá strana považuje za obchodní tajemství. Podle NSS v souladu se zákonem o svobodném 

přístupu k informacím nelze z důvodu ochrany obchodního tajemství odepřít poskytnutí informace o 

ceně, která bude hrazena z veřejných rozpočtů, protože musí být umožněna veřejná kontrola 

hospodaření s těmito prostředky. „Jelikož samotná informace o ceně nevypovídá o způsobu 

hospodaření, je nutné společně s ní vždy poskytnout alespoň rámcovou informaci o předmětu plnění, 

za něž se cena poskytuje, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení hospodárnosti využití veřejných 

prostředků, “. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 


