
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168, 
tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor legislativní, právní a krajský živnostenský úřad, právní 
oddělení (dále jen „krajský úřad“), jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl ve věci 
žádosti žadatele 

takto:

dle § 15 odst. 1 InfZ se žádost o poskytnutí informace v personální oblasti v části pod bodem 8) 
Popis součinnosti s orgány vězeňské služby ČR pro zaměstnávání vězněných osob v rámci působnosti 
povinného subjektu (název projektu nebo aktivity, odpovědná osoba, popis činnosti, zástupce 
Vězeňské služby ČR, objem finančních prostředků, termíny realizace; po d bodem 9) Připravenost 
povinného subjektu pro zřizování vězeňských zařízení pro výkon vazby i trestu v rámci kraje; a pod 
bodem 10) Jmenný seznam zařízení, která poskytují vězněným osobám materiální, poradenskou i 
technickou pomoc v gesci povinného subjektu nebo s jeho pomocí v aktuálním stavu (název, IČO, 
sídlo, odpovědná osoba, popis činnosti, kapacita osob, počet zaměstnancůi externích spolupracovníků, 
srovnávací tabulka žadatelů a klientů za rok 2015, 2016, 2017 a k 1.7.2018) odmítá.

Účastník řízení: (§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu)

O d ů v o d n ě n í :

I.

(1) Žadatel zaslal dne 3. srpna 2018 zprostředkovatelem poštovních služeb na podatelnu povinného 
subjektu žádost o poskytnutí informace dle InfZ, kdy konkrétně požadoval informace:
„1) Jmenný seznam vedených funkcionářů kraje včetně jmenného seznamu členů orgánů kraje 
v auktuálním znění (jména, příjmení, funkce, datum vzniku, politická příslušnost, rok narození).
2) Jmenný seznam zaměstnanců kraje do úrovně vedoucího oddělení v aktuálním znění (jméno, 
příjmení, funkce, vznik pracovního poměru, rok narození).
3) Celkový počet zaměstnanců povinného subjektu ke dni 1.7.2018, platové podmínky managementu 
povinného subjektu (hejtman, náměstci, ředitel kanceláře hejtmana), průměrná měsíční mzda brutto 
zaměstnanců povinného subjektu k 1.7.2018.
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4) Jmenný seznam externích pracovníků povinného subjektu z řad advokátů, soudních exekutorů a 
bezpečnostní služby k 1.7.2018 (název, IČO, sídlo, odpovědní zástupce, druh externí spolupráce, 
způsob odměňování, stanovený limit objemu finančních prostředků na rok 2018, datum ukončení 
smluvního vztahu, opce, pověřený zástupce za povinný subjekt).
5) Počet stížností, podaných na zaměstnance nebo funkcionáře povinného subjektu za rok 2015, 2016, 
2017 a k 1.7.2018 (druh stížnosti, způsob vyřízení, rozlišení na oprávněné, částečně oprávněné, 
nedůvodné).
6) V kolika případech podával zástupce povinného subjektu trestní oznámení na osoby, jejichž činnost 
souvisela s plněním úkolů povinného subjektu za rok 2015, 2016, 2017 a k 1.7.2018 (oznamovatel, 
podezřelá osoba, druh činnosti, výsledek šetření, postavení subjektu v adhézním řízení, aktuální stav).
7) Jmenný seznam zřizovaných subjektů povinným subjektem s rozlišením podle typu činnosti (název, 
IČO, adresa, statutárná zástupce, kontakt) v aktuálním stavu.
8) Popis součinnosti s orgány vězeňské služby ČR pro zaměstnávání vězněných osob v rámci 
působnosti povinného subjektu (název projektu nebo aktivity, odpovědná osoba, popis činnosti, 
zástupce Vězeňské služby ČR, objem finančních prostředků, termíny realizace.
9) Připravenost povinného subjektu pro zřizování vězeňských zařízení pro výkon vazby i trestu 
v rámci kraje.
10) Jmenný seznam zařízení, která poskytují vězněným osobám materiální, poradenskou i technickou 
pomoc v gesci povinného subjektu nebo s jeho pomocí v aktuálním stavu (název, IČO, sídlo, 
odpovědná osoba, popis činnosti, kapacita osob, počet zaměstnancůi externích spolupracovníků, 
srovnávací tabulka žadatelů a klientů za rok 2015, 2016, 2017 a k 1.7.2018).“

(2) Dle ustanovení § 14 InfZ posoudil krajský úřad náležitosti žádosti a dospěl k závěru, že žádost byla 
podána řádně, je zřejmé, kterému subjektu je určena, že se jedná o žádost dle InfZ, žadatel jako 
fyzická osoba je řádně dle InfZ označen. 

II.

(1) Zákon o svobodném přístupu k informacím provádí ústavně zaručené právo, a to právo na 
informace. Toto právo je zaručeno zejména článkem 17 Listiny základních práv a svobod, která se 
stala součástí ústavního pořádku České republiky usnesením předsednictva České národní rady 
č. 2/1993 Sb., kdy svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Právo na informace je právem 
politickým a jeho realizací se mohou občané domáhat vůči státu, resp. vůči orgánům veřejné moci, 
poskytnutí konkrétních informací, včetně informací o činnosti orgánů veřejné moci.
Dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo 
jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu 
na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo 
audiovizuálního.
Pokud se tedy žadatelé domáhají vůči povinným subjektům poskytnutí konkrétně specifikovaných 
a existujících informací, tedy zejména konkrétních listiny, a to jak v hmotné, tak elektronické formě, 
je realizace takového práva ústavně zaručena a nadřízený orgán realizaci takového práva vždy 
poskytuje náležitou ochranu.

(2) Jak je výše uvedeno, žadatel má nárok na existující informaci. Jelikož povinný subjekt nevykonává 
žádnou součinnosti s orgány Vězeňské služby ČR, nemůže tudíž žadateli poskytnout popis součinnosti 
s orgány vězeňské služby ČR pro zaměstnávání vězněných osob v rámci působnosti povinného 
subjektu jak je požadováno v dotaze pod bodem 8) žádosti, ani informace o připravenosti povinného 
subjektu pro zřizování vězeňských zařízení pro výkon vazby i trestu v rámci kraje, jak se žadatel 
dotazuje pod bodem 9) a ani jmenný seznam zařízení, která poskytují vězněným osobám materiální, 
poradenskou i technickou pomoc v gesci povinného subjektu nebo s jeho pomocí v aktuálním stavu 
(název, IČO, sídlo, odpovědná osoba, popis činnosti, kapacita osob, počet zaměstnanců i externích 
spolupracovníků, srovnávací tabulka žadatelů a klientů za rok 2015, 2016, 2017 a k 1.7.2018), jak je 
dotazováno pod bodem 10 žádosti. 



Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168, 
tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

(3) Na základě výše uvedeného tak povinný subjekt musí konstatovat, že žadatelem požadované 
informace nemá k dispozici a proto v souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 
2. dubna 2008 sp. zn. 2 As 71/2007 žádost o informaci odmítá, kdy „Poskytnutí informace lze totiž 
odmítnout nejen z důvodů právních, jež jsou taxativně vyjmenovány v § 7 – 11 zákona o svobodném 
přístupu k informacím, nýbrž i z důvodů faktických, které v zákoně z pochopitelných důvodů 
vyjmenovány nejsou. Typickým faktickým důvodem neposkytnutí informace přitom bude právě 
situace, kdy povinný subjekt požadovanou informaci nemá.“ Z uvedeného rozsudku dále vyplývá, že i 
v případě neexistence požadované informace vydá povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí informace.

III.

(1) S ohledem na vše výše uvedené krajský úřad jako povinný subjekt dovodil, že žadateli není možné 
poskytnout požadované informace, neboť je nemá k dispozici.

(2) Informaci, že povinný subjekt nemá výše uvedené informace k dispozici, byly žadateli sděleny 
v dopise ze dne 14. 8. 2018 sp. zn. Jelikož žadatel si proti poskytnutí této informace, resp. 
sdělení, že informace není k dispozici, podal stížnost s tím, že nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti, nebyla v souladu s ustanovením § 16a odst. 5 InfZ tato stížnost v části odmítnutí žádosti 
postupována nadřízenému orgánu, neboť je vydáváno toto rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Podle § 15 odst. 1 InfZ pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro 
vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Z těchto důvodů rozhodl krajský úřad tak, že v souladu s ustanovením § 15 InfZ vydal rozhodnutí o 
odmítnutí žádosti.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání v souladu s ustanovením § 16 a § 20 odst. 4 InfZ, a to do 
15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k Ministerstvu vnitra, podáním učiněným 
u Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

V Karlových Varech dne 27. srpna 2018

       


