
KRAJSKÝ ÚŘno rĺłRLoVARsxÉno KRAJE
ODBOR teolg-anwÍ e pnÁlłruÍ n lausrŕ ŻlłnlogrltslcÝ ÚŘAD

KARLoVARSKÝ KRAJ
KĘský úřad - Centrálnívýpravna

2 8 -03- 2cĺs
ť. ĺeĺomĺťĺ;

VYPRAVtť\loRoZHoDNUTÍ

Kľajský úřad Karlovarského kľaje se sídlęm Zźlvodni 353/88' 360 06 Karlovy Vary jako

povinny' subjekt ve smyslu $ 2 odst. l zákona ć,. 10611999 Sb., o svobodném přístupu

Ĺ informacím' ve znéní pozdé;sĺ"ľ' předpisů (dále také jako ,,kĺajský úřad" nebo ,,povinný

subjekt" a,,InfZ"),ľozhodlv souladu s ustanovením $ l5 odst. l InťZvę spojení s $ 3 odst. 3,

o íádosti (dále jen

,,Żadatelkaä), ze dné tą.z.zols, o poskytnutí písemné infoľmacę podle zákona o svobodném

pľĺrtupu k ĺnfoľmacím, týkající se sdělení, ,,od jataźho data došlo ke změně zařazení u p.
.hejtnlanlEJanyVildumetzovézuvolněnéhejtmanlql,naneuvolněnouhejtmanku,,

takto:

ŻtńostŽadate|Ę ze dnę |4.03.2O|8, o poskytnutí písemné informacę ,,od jakého data došlo

ke změně zařązení u p. hejtmanlE Jany Vildumetzové z uvolněné hejtmanlqł, na neuvolněnou

hejtmanku,,, Se na'ztťľlladě ustanovęní $ 15 odst' l InťZ odmítá zdůvodu, że takovćl

infoľInace neexi stuj e.

Účastníci řízení: ($ 27 odst.1 písm' a) správního řádu)

odůvodnění:

Kľajský úřad Kaľlovaľského kľaje obdrŽel dnę 14.3.2018 do datové schránky úřadu Žádost

zadateíuy podle zákona o svobodném přístupu k informacím, o posĘtnutí písemné

infoľmaóe' ,,od jakźho data došlo ke změně zařazení u p. hejtmanlql Jany Vildumetzové

z uvolněné hejtmanĘ, ną neuvolněnou hejtmanku"'

Povinný subjekt se především zabýval otázkou, zda źádost obsahuje nálęžitosti ve smyslu

ustanovęní 5 tł oĺ'i' 2InťZ a dolel kzávěľu, ie vyjma chybějícího data narozęní, Žádost

obsahuje všechny náleŽitosti poŽadované zákonem. Chybějící datum narozęní vyhodnotil

kľajský ,ÚÍadtak, żę nębrání v postupu vyŕizení Žádosti a proto Žadatelku nevyzýval k jejímu

doplnění.

K samotné Źćldosti povinný subjekt uvádí' Že podle ustanovení $ 3 odst. 3 InťZ s-ę infoľmací

pro účely tohoto 
'zákona 

ľozůmí jaĘkoliv obsah nebo jeho ěást v jakékoliv podobě,

Lurnu^"Áuný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu

uloŽeného v elęktľonické podobě nębo ztznamu zvukového, obrazového nębo

audiovizuálního.
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Informace, ktęrou Žadatelka poŽaduje, však povinný subjekt nemá k dispozici, neboť taková
infoľmace není, neexistuje, nebyla vytvořena. Podle judikatuľy Nejvyššího spľávního soudu je
pak neexistence informace faktickým důvodem, pľo kteý je moŽno Žádost o informaci
odmítnout podle ustanovení $ 15 odst. t InťZ. Např. v rozsudku NejvyšŠího správního soudu

zę dnę 2. dubna 2008, č. j. 2 As 7llŻ007-56, Nejvyšší spľávní soud uvádí; ,toslEtnutí
informace lze totiž odmítnout nejen z důvodů próvních, jež jsou taxativně vyjmenovóny v$7-$1

] zókona o svobodném přístupu k informacím, nýbľž i z důvodů fakticĘch, které v zákoně z
pochopitelných důvodů vyjmenovóny nejsou. Typicbým fakticbým důvodem neposlrytnutí
informace přitom bude próvě situace, kdy povinný subjekt požądovanou informaci nemá.o'.

Povinný subjekt tak můŽe pouzę konstatovat, Že stanovit funkce, pro kÍeré budou člęnové
zastupitelstva včetně hejtmana/hejtmanky uvolněni a od ktęľého dne, náleżí dle ustanovení $
35 odst. 2 písm. o) zákona č,. lŻ9lŻ000 Sb., o krajích (kľajské zÍizenÍ), v platném znění do

kompetence zastupitelstva kľaje' v daném případě pak Zastupitęlstva Kaľlovarského kľaje,

ktęré tak učinilo usnesením ze dnę22.lI.Ż016 pod č. ZK 53ĺlI|l16. Toto usnesení je stále
v platnosti.

Protožę Žádost o poskytnutí informace byla podána Žadatelkou kľajskému úřadu, jako orgánu

kraje a problematika rozhodování o uvolněné funkci hejtmanky patří do kompetence kraje,

postupoval krajský úřad v souladu s ustanovením $ l30 odst. l zákona č. 500/2004 Sb.'
správního řádu, kdę se uvádí, že stanoví-li zákon, Źę ŕízení provádí uzęmní samosprávný

celek, aniż by uľčoval, kteĘý jęho orgán je k úkonům příslušný, je tímto orgánem v případě

kľaje krajský úřad a v případě obce obecní úřad.

Pľoto o odmítnutí Źádosti ľozhodoval jménem Karlovarského kľaje Krajský úřad

Karlovarského kraje.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle $ 16 odst' l |nfZ ve spojení s $ 83 odst. l správního řádu

podat odvolání. odvolání se podává Ministerstvu vnitra ČR prostřednictvím Kľajského úřadu

Karlovaľského kĺaje do l5 dnů ode dnę doruěęní písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.

V Karlových Varech dnę 28. bÍęzna20l8
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