
Dobrý den, 

podávám žádost o informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb. a předem děkuji za 

kladné vyřízení. 

1) Město Pardubice provozuje skrze městskou společnost hokejovou arénu. Jaké 

byly náklady na provoz a údržbu arény v letech 2019 a 2020? 

2) Pokud využívají tuto arénu některé základní školy, jejichž zřizovatelem je 

město, kolik stojí ročně tato podpora školám? 

Odpovědi prosím elektronicky na tuto emailovou adresu. Děkuji. 



Statutární město Ostrava 

magistrát 
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Výzva k dopinění žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona 
Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Dobrý den, 

statutární město Ostrava obdrželo dne 07.10.2021 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím"), 

kterou eviduje pod č. j. SMO/617280/21/SaS. 

Výše uvedená žádost nesplňuje náležitosti dle § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k 
informacím, kdy v této neuvádíte datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, nejste-li přihlášen k 

trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování (pokud se tato liší od adresy místa trvalého pobytu 

nebo bydliště). 

S ohledem na výše uvedené Vás vyzýváme k dopinění žádosti podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona 

o svobodném přístupu k informacím uvedením Vašeho data narození a adresy místa Vašeho trvalého 
pobytu, nebot' nedostatek těchto údajů o Vás brání postupu vyřízení žádosti o informace. Dopinění je možné 

provést stejnou formou, kterou zákon o svobodném přístupu k informacím stanoví pro podání žádosti. Pokud 

žádost nedopiníte do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, bude Vaše žádost odložena. V případě, že žádost 

dopiníte, bude Vaše žádost vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy statutární město Ostrava obdrží dopinění 

žádosti. 

S pozdravem 

Příloha 

Žádost o informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb. 
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Dobrý den, 

doplňující údaje: 

> Od: "Statutární město Ostrava" <posta@ostrava.cz> 

> Komu: 

> Datum: 13.10.2021 14:35 

> Předmět: Výzva k dopinění žádosti o poskytnutí informací 

> 

Statutární město Ostrava 

Magistrát města Ostravy 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

T +420 599 444 444 

F +420 599 442 386 

M posta@ostrava.cz 

W www.ostrava.cz 

Upozornění: Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena výhradně 

zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se domníváte, že jím nejste, 

informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu, včetně 

přiložených příloh z Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nejste 

oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo zpřístupňovat obsah této zprávy ani 

přiložených příloh. 

Tato e-mailová zpráva, a ani její obsah včetně jejích případných příloh 

nezavazuje jejího odesílatele k uzavření ústní či písemné smlouvy, není-li v 

textu e-mailové zprávy výslovně uvedeno jinak. Odesílatel si vyhrazuje právo 

smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získány 

potřebné interní souhlasy a schválení v rámci příslušných orgánů statutárního 

města Ostravy. Možnost uzavření smlouvy, aniž by byl beze zbytku výslovně 

sjednán celý její obsah formou všemi stranami schváleného písemného smluvního 

návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sdělení, která obsahuje tato e-mailová zpráva, v 

žádném případě nezakládají jejímu adresátovi nárok na náhradu škody podle § 1729 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani žádný jiný nárok vůči jejímu 

odesílateli. 



Statutární město Ostrava 
magistrát 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. J.: 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

Datum: 
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27. října 2021 

Částečné poskytnutí informací 

Vážený pane, 

statutární město Ostrava, magistrát, odbor školství a sportu, povinný subjekt, obdržel dne 07.10.2021 Vaši 

žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

kterou eviduje pod č. j. SMO/617280/21 /SaS. Tato žádost byla na základě výzvy k dopinění č. j. 

SMO/628282/21/SaS ze dne 11.10.2021 dopiněna o chybějící informace, a to dne 14.10.2021, evidováno 

pod č. j. SMO/642903/21/SaS. 

Magistrát města Ostravy, odbor školství a sportu, k Vaší žádosti poskytuje následující informace: 
- statutární město Ostrava ze svého rozpočtu poskytlo subjektu VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem 

- v roce 2019 

o účelovou dotaci pro částečné krytí provozních nákladů ve výši 83 467 tis. Kč 

o investiční dotace v celkové výši 169 062 tis. Kč 

- v roce 2020 

o účelovou dotaci pro částečné krytí provozních nákladů ve výši 79 949 tis. Kč 

o investiční dotace v celkové výši 37 568 tis. Kč 

- dle výroční zprávy subjektu VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. z těchto vyplývají tyto náklad v tis. Kč 

2019 2020 
výkonová spotřeba 89 187 68 619 

změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 

aktivace -2 926 0 

osobní náklady 41 634 41 636 

úpravy hodnot v provozní oblasti 57 761 62 859 

ostatní provozní náklady 5 408 2 266 

K části Vaší žádosti o informace „2) Pokud využívají tuto arénu některé základní školy, jejichž zřizovatelem 

je město, kolik stojí ročně tato podpora školám? "je vydáno samostatné rozhodnutí. 

S pozdravem 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
1/1 www.ostrava.cz 
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Statutární město Ostrava 
magistrát 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. j.: 
Sp. zn.: 

~ 
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Vyřizuje: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

Datum: 27. října 2021 

Rozhodnutí 

Statutární město Ostrava, magistrát, odbor školství a sportu, jako povinný subjekt dle ustanovení 

§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o svobodném přístupu k informacím"), r o z h o d l o žádosti o poskytnutí informací, kterou 

podal pan 

a to dne 07.10.2021 a která byla na základě výzvy dopiněna dne 14.10.2021, takto: 

Žádost o informace se na základě ustanovení § 15 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 2 odst. 4 zákona 

o svobodném přístupu k informacím odmítá v části žádosti „2) Pokud využívají tuto arénu některé základní 

školy, jejichž zřizovatelem je město, kolik stojí ročně tato podpora školám?" 

Odůvodnění 

Dne 07.10.2021 obdržel povinný subjekt od výše uvedeného žadatele žádost o poskytnutí informací, ve které 

požadoval poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to: 

1) Město Ostrava provozuje skrze městskou společnost hokejovou arénu. Jaké byly náklady na provoz a 

údržbu arény v letech 2019 a 2020? 

2) Pokud využívají tuto arénu některé základní školy, jejichž zřizovatelem je město, kolik stojí ročně tato 

podpora školám? 

Žádost o informace je evidována pod č.j. SMO/617280/21/ŠaS, na základě výzvy povinného subjektu ze dne 

11.10. 2021, č.j . SMO/628282/21 /ŠaS, byla žádost o informace žadatelem dopiněna, a to dne 14.10.2021, 

evidováno pod č.j . SMO/642903/21 /SaS. 

K bodu 1) žádosti o informace povinný subjekt informace poskytnul dne 27.10.2021, evidováno pod č.j. 

SMO/687787/21/ŠaS. V případě bodu 2) žádosti povinný subjekt konstatuje, že podle ustanovení § 2 odst. 4 

zákona o svobodném přístupu k informacím „se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, 

budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací". V daném případě je  požadováno, aby povinný subjekt 

sdělil, kolik stojí ročně podpora základním školám, které využívají hokejovou arénu zřízenou statutárním 

městem Ostrava prostřednictvím městské společnosti (pokud tyto arénu využívají). Povinný subjekt uvádí, že 

zřizovatelské funkce u jednotlivých základních škol vykonávají jednotlivé městské obvody. Z obecně 

závazných právních předpisů nevyplývá povinnost povinného subjektu požadovanou informaci mít, povinný 

subjekt takovou informací nedisponuje a musel by ji tedy jako novou vytvořit. 

Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, pokud povinný subjekt žádosti, 

byt' i jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. 

o odmítnutí části žádosti. Vzhledem ke skutečnosti, že informace požadovaná žadatelem v bodu 2) jeho 
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žádosti naplňuje znaky vytváření nové informace podle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu 

k informacím, rozhodl povinný subjekt o odmítnutí části žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 

rozhodnutí. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání ke Krajskému úřadu 

Moravskoslezského kraje, který o odvolání rozhodne, a to prostřednictvím povinného subjektu, u kterého se 

odvolání podává. 
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí, nejpozději však po 

uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

Účastník řízení 
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