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VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DN E NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE

Provazníkova
MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Hradec Králové, 9. 6. 2020

Vážená paní inženýrko,

společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 
405 02, IČ 24729035, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí 
nad Labem v oddíle B pod č. vložky 2145, je poškozenou stranou v případu neoprávněného 
odběru elektřiny, který předala Policie ČR dne 23. 1.2020 Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 
k projednání přestupku.

Dle zákona č. 106/199^sb^ádám^wjoskytnut^naleckého posudku (odborného vyjádření) 
z policejního spisu č. ze kterého vycházela Policie CR
při šetření neoprávněného odběru elektřiny na výše uvedeném odběrném místě.
Po prozkoumání bude použit provozovatelem distribuční soustavy jako podklad pro řádnou 
fakturaci náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem elektřiny.

Případné náklady s tím související uhradíme a zároveň tímto žádáme o sdělení výše částky 
za zhotovení kopie tohoto ZP, čísla účtu a VS pro tuto platbu, popř. způsob úhrady.

Pro korespondenci s námi uvádějte naši značku Veškeré písemnosti
požadujeme zasílat na korespondenční adresu, která je uvedena v zápatí dopisu.

S pozdravem 

Ing. Ladislav Matěj
Vedoucí oddělení Vypořádání | Odbor Forenzní detekce dat 
ČEZ Distribuce, a. s.

v z.
Dana Majkútová
Specialistka archivace dat | Odbor Forenzní detekce dat 
ČEZ Distribuce, a. s.

______ V ______

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 tel.: 800 850 860 

e-mail: info@cezdistribuce.cz www.cezdistribuce.cz IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 
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Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
odbor správních činností

Vaše značka:
ze dne: 09.06.2020____________
Č.j.:
Sp.zn:

Vyřizuje: Ing. Sandra Dubíková
Telefon: +420 599 430 413
Fax: + 420 599 430 46#
E-mail: sandra.dubikova@ovajih.cz

Datum: 2020-06-22

Poskytnutí informace

ČEZ Distribuce a.s. 
Teplická 874/8 
Děčín 405 02 
IDDS: v95uqfy

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností (dále jen „povinný 
subjekt"), obdržel dne 10.06.2020 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu 
k informacím"), kde žádáte poskytnutí znaleckého posudku (odborného vyjádření) z policejního spisu, ze 
kterého vycházela Policie CR při šetření neoprávněného odběru elektřiny, č. j.: I

je součástí správního spisu vedeného u povinného subjektu pod spis. zn.

Ve správním řízení vedeném v dané věci jste současně účastníky řízení dle ust. § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve zněm pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s ust. § 68 zákona č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

Dle ust. § 38 odst. 1 správního řádu účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i 
v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní mocí. Dle ust. § 38 odst. 4 správního řádu s právem nahlížet do 
spisuje spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, č.j.: 6 As 40/2004-62, ze dne 25.08.2005 vyplývá, že má-li žadatel 
o informace přímý přístup ke konkrétní informaci na základě zvláštního zákona, pak není třeba při poskytování 
informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím ochranu vůči osobním údajům uplatnit a žádost o 
poskytnutí informací odmítat Je však nutné zkoumat, jestli žadatel splnil podmínky dané příslušným zvláštním 
zákonem. Zvláštní právní předpisy o poskytování informací se vyznačují tím, že komplexně upravují 
podmínky, za nichž jsou určité informace poskytovány, včetně způsobu a forem jejich zpřístupňování a postupu 
při vyřizování žádostí o jejich poskytnutí, a to natolik úplně, že obecná úprava podmínek poskytování informací 
podle zákona o svobodném přístupu k informacím se vedle nich nemůže uplatnit. Svobodný přístup 
k informacím je obecnou zásadou, která se bude aplikovat vždy, pokud poskytnutí informací nebrání zvláštní 
stanovení tohoto nebo zvláštního zákona.
Výše uvedená ustanovení správního řádu upravují komplexně poskytování informací obsažených ve spisové 
dokumentaci účastníkům řízení, a tedy v souladu s výše uvedeným nelze poskytnutí požadovaných informací 
odmítnout.
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Na základě těchto skutečností povinný subjekt Vaší žádosti vyhovuje-a v souladu s ust § 14 odst. 5 písm. d) 
zákona o svobodném přístupu k informacím Vám požadované informace poskytujeme formou dokumentu 
převedeného do formátu ,,pdf‘, který tvoří přílohu tohoto sdělení.

S pozdravem

Mgr. Radek Prong
vedoucí ocjboru správních činností

kímúťarní město Ostrava]
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Příloha:
odborné vyjádření
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