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ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor legislativní, právní a krajský živnostenský úřad, 
(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 (dále jen 
„žadatel“), o „zaslání návrhů kompletní kopie spisového materiálu, vedeného výše uvedeným 
správním orgánem pod výše uvedeným číslem jednacím, a to ve lhůtě do 15 dnů (§14 odst. 5 
písm. d) InfZ prostřednictvím datové schránky (§ 4 odst. 5 InfZ)“

takto:

dle § 15 odst. 1 InfZ se žádost o poskytnutí „zaslání návrhů kompletní kopie spisového 
materiálu, vedeného výše uvedeným správním orgánem pod výše uvedeným číslem jednacím, 
a to ve lhůtě do 15 dnů (§14 odst. 5 písm. d) InfZ prostřednictvím datové schránky (§ 4 odst. 
5 InfZ)“ odmítá.

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

O d ů v o d n ě n í :

I.

(1) Žadatel zaslal dne 19. 6. 2018 elektronickou cestou do datové schránky povinného 
subjektu žádost o poskytnutí informace dle InfZ, kdy konkrétně požadoval „zaslání návrhů 
kompletní kopie spisového materiálu, vedeného výše uvedeným správním orgánem pod výše 
uvedeným číslem jednacím, a to ve lhůtě do 15 dnů (§14 odst. 5 písm. d) InfZ prostřednictvím 
datové schránky (§ 4 odst. 5 InfZ)“. Žádost byla dodána do datové schránky povinného 
subjektu dne 20. 6. 2018.

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

(1) Nejprve musí povinný subjekt konstatovat, že Krajský úřad Karlovarského kraje užívá 
v rámci vlastní spisové služby jiné značení spisů a žadatelem uváděné číslo jednací tak není  
číslem jednacím povinného subjektu, ale číslem jednacím správního orgánu prvého stupně, 
takže pod tímto číslem jednacím povinný subjekt spisový matriál nevede. 

V rámci spisové služby však povinný subjekt dohledal, kterého spisu se žádost žadatele týká 
a zjistil, že v rámci odvolacího řízení bylo v dané věci již rozhodnuto, rozhodnutí doručeno 
účastníkům řízení a celý spis byl dne 20. 6. 2018 odeslán zpátky správnímu orgánu prvého 
stupně.

(2) Na základě výše uvedeného tak povinný subjekt musí konstatovat, že požadovaný 
spisový materiál 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 dovodil, že žadateli není možné poskytnout 
požadované informace, neboť je nemá k dispozici.

(2) 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 povinný subjekt 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 28. června 2018




