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ROZHODNUTÍ

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský v postavení povinného subjektu podle ust. § 2 odst. 1 zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „zákon o 

svobodném přístupu k informacím") rozhodl o žádosti ze dne 27. 10. 2016 cr, vedené pod č.j. ČOI 

140446/16/3000, v niž žadatel pan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádá o poskytnutí kopie podnětu, který České obchodní inspekci podala xxxxxx 

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

takto:

žádost o informace se podle ust § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se odmítá.

Odůvodnění

Dne 27. 10. 2016 byla České obchodní Inspekci, inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému doručena 

žádost pana xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze dne 26. 10. 2016, vedená pod č.j. ČOI 140446/16/3000, v niž 

žadatel požádal o poskytnutí kopie podnětu, který České obchodní inspekci podala paní xxxx xxxx xxxx

xxxxxxxxxxx a na základě kterého byla u pana xxxx xxxxxxx provedena kontrola pracovníky České 

obchodní inspekce.

Žádosti nelze vyhovět, a to v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu 

k informacím. Dle výše citovaného ustanovení neposkytne povinný subjekt informaci vzniklou bez 

použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, již takovouto povinnost zákon neukládá, 

pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. Jelikož informace, které žadatel požaduje, 

vznikly bez použití veřejných prostředků a byly předány osobou, jíž takovouto povinnost zákon 

neukládá, a tato osoba nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí, není na poskytnutí těchto 

informací právní nárok. 
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Ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím stanoví, že pokud povinný subjekt 

žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve Ihůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 

popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

S ohledem na skutečnost, že výše uvedené požadované informace vznikly bez použití veřejných 

prostředků a byly povinnému subjektu předány osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá a tato 

osoba nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí, rozhodl povinný subjekt o odmítnutí žádosti. 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím 

podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k nadřízenému správnímu orgánu prostřednictvím 

povinného subjektu. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto 

rozhodnutí.

S pozdravem

Mgr. Karel Havlíček
ředitel inspektorátu




