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ROZHODNUTÍ 
 
 
 
Město Příbram, Městský úřad Příbram (dále též město či povinný subjekt), jako povinný subjekt ve smyslu  
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále zákon), 
rozhodlo v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona, o žádosti pana Mgr. Tomáše Moslera,  
nar. 19.03.1978 (dále žadatel), o poskytnutí informací podle zákona – dokumenty týkající se postupu města 
ve věci nesrovnalostí u městských zakázek, takto: 
 
Žádost žadatele se odmítá ve smyslu ust. § 11 odst. 6 – povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti 
orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní 
řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto 
orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při 
plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů 
činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat 
trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.  

 
 
Odůvodnění: 
 
Povinný subjekt obdržel dne 08.12.2020 pod č.j. MeUPB107204/2020 prostřednictvím datové schránky 
žádost žadatele podle zákona. 
 
Předmětem žádosti bylo poskytnutí informací – dokumentů (kopií) včetně příloh: 

 podnět města Příbram ve věci nesrovnalostí u městských zakázek k Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže 

 odpověď Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na tento podnět 

 trestní oznámení města (resp. p. starosty) ve věci uvedené záležitosti (ve znění, v jakém bylo 
vypraveno k odeslání či předání).  

 
Povinný subjekt podle ve výroku uvedeného zákonného ustanovení neposkytne informaci o činnosti orgánů 
činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, 
dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při 
ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů 
podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním 
řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo 
zajišťovat bezpečnost České republiky. 

Předmětné ustanovení vylučuje poskytnutí informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení bez ohledu 
na to, zda se týkají probíhajícího, ukončeného nebo dokonce nezahájeného trestního řízení.  
Všechny žadatelem požadované dokumenty byly předány příslušným orgánům činným v trestním řízení a 
jejich poskytnutím by mohla být mimo jiné ohrožena schopnost orgánů činných v trestním řízení vyhledávat 
či odhalovat trestnou činnost a prověřovat oznámení a mohlo by dojít k narušení celého průběhu trestního 
řízení. 
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Poučení: 
 
Proti výroku tohoto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Středočeského 
kraje prostřednictvím města Příbram do 15-ti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto 
rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
 
 
v. r.      otisk úředního razítka 
Mgr. Radka Škubalová 
vedoucí odboru práva a veřejných zakázek 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
Mgr. Tomáš Mosler, datovou schránkou 
město Příbram – do spisu 
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