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Věc: Rozhodnuti o částečném odmítnutí poskytnutí informaci

Městský úřad Planá, jakožto orgán dotázaného povinného subjektu příslušný k vyřizování žádostí o poskytování
informací. rozhodl o žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále 'en .,zákon o svobodném přístu u k informacím"') ze dne 4. 10. 2017, kterou podal
takto:
Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném ŕístupu k informacím, podaná drie 4. 10. 20 l 7
vztahující se k poskytnuti těchto
informaci:
,,platné nájemní snilouvy mezi subjekten? Plánské služby s. r.o. a subiekn' ve vztahu k areálu Městského
koupaliště v Plané, Tepelská ulice 838"
a
,, údqie o iýši iynaložených nákladů na provoz areálu Městského koupaliště Planá, Tepelská 838 včetně investic
v /etec'h 20/6 - 2017 ze stravy města Planá a ze strany plánských služeb s.r. o. ",
se podle ust. § 15 odst. l zákona o svobodném přístupu k informacím

částečně

odmítá,

a to ve vztahu k informacím:
,.p/amé nájemní smlouvy mezi subjektem Plánské s/užbv s.r. o. a subjekiy ve vztahu k areálu Městského
koupaliště v Plané, Tepelská ulice 838"
a
..údaje o Yýši Yynaložených nákladů na provoz areálu Městského koupaliště Planá Tepelská 838 včetně investic
v letech 20/6 - 20/ 7 ze straty plánsAých služeb s.r.o. ",
neboť těmito informacemi nedisponuje a není tak fakticky možné je poskytnout.
důvodriění:

(dále jen ,,žadatel"'), podal dne
4. 10. 2017 prostřednictvím e-po teiny na intemetovyc s
á žádost o informace ve smyslu
zákona o svobodném přístupu k informacím. Žadatel chtěl poskytnout informace, kterými jsou ,,platné nájemní
smloiny mezi subjektem Plánské služby s.r.o. a subiekn' ve vztahu k areálu Městského koupaliště v Plané..
Tepelská ulice 838" a ,, údaje o výši Yynalažených nákladů na provaz areálu Městského koupaliště Planá,
Tepelská 838 včetně investic v letech 20/6 - 20/ 7 ze strany města Planá a ze straqy Plánských služeb s.r.o. "
Město Planá je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. l zákona o svobodném přístupu k informacím
(,, PovinqÝmi subjekiy. které mají podle tohoto zákona povinnost poskylovat informace mahu/icí se k jejich
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působnosti, jsou siátní orgáqi: Z"emni samosprávné celky ajejich orgány a veřejné instituce. ") a požadované
informace jsou informacemi ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím (,,/n/Ôrmaci
se pro účeli' loholo zákona ro:umijalýko/N obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamena'1!)' na
ď

jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo
zúznamu zvukového, obrazového nebo audiovkuálni"ho. "). Přesto může město Planá poskytnout pouze informaci
v žádos[i vymezenou jako ,, údaje o Yýši lynaložehých nákladů na provoz areálu Měsiského koupaliště Planá,
Tepelská 838 včetně investic v letech 2016 - 20/ 7 ze straty města Planá" a částečně informaci ,. údaje o výši
W'naložených nákladů na provoz areálu Městského koupaliště Planá, Tepelská 838 včetně im'estic v letech 2016
- 201 7 ze strany plánských služeb,s.r. o. " To proto, že ostatními požadovanými informacemi nedisponuje.
Povaha obchodní korporace Plánské služby s.r.o. jakoZto veřejné instituce
Lze se domnívat (za předpokladu, že požadované informace existují), že požadované informace má
k dispozici obchodní korporace Plánské služby s.r.o., která však dle aktuálni judikatury Ústavního soudu není
povinnýrr! subjektem dle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Ustavni soud ve svém nálezu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. iv. Us l 146,'16, uvedl: ,, Podřazení určité
obchodní společnosti pod tento pojem [veřejná instituce dle ust. § 2 odst. l zákona o svobodném přístupu k
informacím] by - přijeho současném zákonném Yymezenl" - bylo možnéjen v případě, že by tato naplňovala
de/Mičnímaky yeře/né instituce a současně by veškeré právnt"následky spojené s tímto jejím post(l)'enim šLr
iýlučně "k tiŽi" veřejné moci. Muselo by teQyjít o případ subjektu, jehož postaveni ty bv/o - co do podstaiy stejné bez ohledu na to, zda máformu obchodní společnosti, nebo některé z právnických osob veřejného práva.
Jako příklad lze uvést akciovou společnost, jež byla zřízena zyláštním zákonem, kterým se řídlijejí činnost, a
jejímž jediným vlasmíkem je stát, jemuž náleŽírozhodovat o jejiín :uínikLL Na takovouto obchodní společnost
by bylo možné odůvodněně nahlížetjako na veřejnoprávn/subjek. "
Obchodní korporace založená a fúngující podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (resp.
podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění tehdy účinných předpisů), by mohla splňovat znaky
veřejné instituce,bředevším tehdy, pokud by:
-

byla zřízena zákonem (což obchodní korporace Plánské služby s.r.o. nebyla, tato společnost byla
v roce 2fj02 založena podle právní úpravy obsažené v obchodním zákoníku);

-

se její fhngování řídilo zvláštním zákonem (rovněž tento znak není naplněn, protože fůngováni
společnosti Plánské služby s.r.o. se řídí v současné době výlučně zákonem o obchodních
korporacích):

-

jejím jediným vlastníkem byl stát (tento znak je přiměřeně naplněn, neboť účel tohoto znaku není,
aby byl společníkem pouze a jen stál ale jakákoli veřejnoprávní osoba - především územní
samosprávný celek - a podstatným aspektem tohoto znaku je výlučná majetková účast
veřejnoprávní osoby či vice veřejnoprávních osob, bez účasti osob soukromého práva, přičemž
jediným společníkem společnosti Plánské služby s.r.o. je město Planá):

-

rozhodování o jejím zániku náleželo státu (rovněž v tomto případě je irelevantní, zda o zániku dané
obchodní korporace má rozhodnout stát či jiná osoba veřejného práva nicméně podstatné je, že
způsob zániku společnosti Plánské služby s.r.o. nevychází jen z vůle města. ale obecně z vůle
kteréhokoli společníka obchodní korporace, který by společností disponoval a zároveň mohl naplnit
znaky pro zánik obchodní korporace dle zákona o obchodních korporacích).

I před přijetím posledního (výše citovaného) nálezu Ústavního soudu k povaze .,veřejné instituce" dle
ust. § 2 odst. l zákona o svobodném přístupu k informacím nemohla být společnost Plánské služby s.r.o.
považována za povinný subjekt dle zákona o svobodném přístupu k informacím, neboť nevykazovala převahu
veřejnoprávních znaků. Tyto znaky Ústavní soud vymezil již ve svém nálezu ze dne 24. l. 2007, sp. zn. i. Us
260/06, takto: ,, Mezi relevantní hlediska pro určeni, zda sejedná o instituci veřejnou či soukromou, patří tak dle
přesvědčení Ústavního Ťudu nejen a) způsob vzniku (zánikW instituce (z pohledu pTítomnosti či nepřítomnosti
soukromoprávního úkonu), ale rovněž b) hledisko osoby zřizovatele (z pohledÉl toho, zdaje zřÉcn'ate/en? instituce
jako takové stát či nikoli: pokud ano, jedná se o znak vlastní veřejné instituci), C) subjekt Yytvářei/cíjednotlivé
orgáqy instituce (z toho pohledu, zda dochází ke kreaci orgánů státem či nikoli: jestliže ano, jde o
charakteristic/ý rys pro veřejnou instituci), d) existence či neexistence státního dohledu nad činností instituce
(e.ristence státního dohleduje přitom typická pro veřejnou instituci) a e) veřejqý nebo soukromý účel instituce
(veřejný účelje lypickým znakem veřejné instituce). Prostře&ictvim těchto kritérii"je pak nutno zkoumanou
instituci posuzovat a podle výsledku dojit k závěru ojejí veřejné či soukromé povaze. "
Pokud by bylo provedeno poměřeni uvedených znaků, převážily by znaky soukromoprávní:
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-

mak způsobu vzniku (zániku) instituce z pohledu přítomnosti či nepřítomnosti soukromoprávního
úkonu: v případě společnosti Plánské služby s.r.o. bylo při jejím zakládání ňumo učinit
soukromoprávní úkon (zakladatelská listina pro společnost s ručením omezeným s jediným
společníkem) a rovněž při rozhodování o zániku společnosti bude proveden soukromoprávní úkon;

-

mak osoby zTimvatelc: zřimvatelcm je územní samosprávný cdck — Město Planá jedná se tedy o
veřejnoprávní znak;

-

znak subjektu vytvářejícího jednotlivé orgány instituce: orgány společnosti s ručením omezeným
jsou konkrétně vyjmenovány a stanoveny zákonem o obchodních korporacích, a tedy jde o
soukromoprávní znak;

-

znak existence či neexistence státního dohledu nad činností instituce: činnost instituce není vázána
na zvláštní státní dohled. jedná se tedy o soukromoprávní znak;

-

znak veřejného nebo soukromého účelu instituce: společnos[ Plánské služby s.r.o. má výlučně
soukromoprávní účel. neboť byla založena za účelem dosahováni zisku, přičemž je třeba zdůraznit.
že má široký rozsah podnikatelských aktivit a oprávnění k podnikání ve více oborech činnosti.

r

Celkově lze uzavřít, že obchodní korporace Plánské služby s.r.o. není veřejnou institucí, neboť u ni
nepřevládají znaky veřejné instituce (pouze l z 5), tak jak je vymezil Ústavní soud. Judikatura Ústavního soudu
z poslední doby navíc indikuje, že posuzováni veřejnoprávního charakteru obchodních korporací má bYt
posuzováno spíše restriktivně a s ohledem na to, že osoby soukromého práva nemusí sledovat totožné zájmy jako
jejich společníci (srov. bod 69 nálezu Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2017, sp. žIl. IV. Us II46/16). Společnost
Plánské služby s.r.o. není povinným subjektem dle zákona o svobodném přístupu k informacím a není tedy její
povinností postupovat dle tohoto zákona.
W

'<.

'<.

jediný společník obchodní korporace a jeho přístup k informacím, kterými tato korporace disponuje
Jak bylo uvedeno výše, některými požadovanými informacemi město Planá nedisponuje. Město, jakožto
povinný subjekt, aktivně prozkoumalo podklady, které získalo v souvislosti se svou úlohou jediného společníka
společnosti Plánské služby s.r.o., nicméně bezvýsledně.
Požadovanými informacemi (pokud existuji), bude snad disponovat společnost Plánské služby s.r.o.,
jejímž jediným společníkem je právě město Planá. Město Planá však není povinno disponovat všemi
informacemi, které má k dispozici jím založená společnost s ručením omezeným a ani by to nebvlo vhodné a
obvyklé.
Zákon o obchodních korporacích, který upravuje postavení a povinnosti společníků společnosti
s ručením omezeným nestanoví, že je společník povinen mít k dispozici veškeré smluvní dokumenty či doklady
o právním jednání společnosti, jíž je společníkem, a stejně tak není v uvedeném zákoně stanovena povinnost
orgánů společnosti informovat společníky o všech uzavřených smlouvách, resp. o konkrétní podobě smluv či
jiných dokladů o právním jednání společnosti. Obdobný závěr je třeba učinit i ve vztahu k informacím týkajících
se konkrétní výše nákladů společnosti ve vztahu ke konkrétnímu účelu investice. Město Planá těmito
požadovanými informacemi nedisponuje a disponovat jimi nemusí.
Dle ustálené judikatu'y (především) Nejvyššího správního soudu pak podaná žádost o informace dle
zákona o svobodném přístupu k informacím nezakládá povinnost požadované informace. kterými povinný
subjekt nedisponuje, aktivně vyhledávat a získat (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2011, č. j.
3 As 3/2010 - 182).
S ohledem na výše uvedené lze doplnit, že Nejvyšší správni soud v minulosti judikoval. že povinnost
povinného subjektu disponovat požadovanými informacemi může pro povinný subjekt vyplývat ze zákona
výslovně, ale též implicitně, např. z principu řádného hospodáře dle zákona o obcích (srov. rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 27. l ]. 2015, č. j. 5 As l 1212013 - 30). Nelze však rozumně dovodit, že povinnost
postupovat s majetkem obce hospodárně a účelně (tak jak to vyplývá z ust. § 38 zákona č. 128/2000 Sb.. o
obcích lobecní zřízeníl. ve znění pozdějších předpisů) má být vykládána natolik extenzivně. aby zavazovala obec
povinně disponovat všemi smlouvami uzavřenými společnosti s ručením omezeným, kteréžto je obec jediným
společníkem, či povinně disponovat všemi konkrétními informacemi o jednotlivých investicích této společnosti
do jí svěřeného či ji vlastněného majetku.
Lze tak uzavřít, že město Pianá nemá zákonnou (ať explicitní či implicitní) povinnost disponovat
požadovanými informacemi, pročež není ani povinno požadované informace pro účely reakce na žádost o
poskytnutí informací od nepovinného subjektu (společnosti Plánské služby s.r.o.) získat.
*
Ze všech důvodů výše uvedených musel povinný subjekt konstatovat, že je pro něj fakticky nemožné
poskytnout některé požadované informace, pročež roZhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, a
zbylé informace poskytl společně s tímto rozhodnutím.
Ustředna:
Telefon:
Fax:
e-mail:

374 752 911
374 752 917. 774 680 019
374 752 929
mistostarosta@muplana.cz

Bankovní spQieni:
IČO: 00260096
Čs. Spořitelna Planí č.ú: 1980720349/0800
DIČ: CZ00260096
MONETA Money Bank, a.s., Tachov č.ú.: 429704/®OO
vi wu .plana.cz
ID datové schránky: 88mb2zt

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím podat ve lhůrě 15 dnů od
jeho doručení odvolání, o kterém rozhoduje Krajský úřad Plzeňského kraje. Odvolání se podává prostřednictvím
Městského úřadu PIaná.
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