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ROZHODNUTÍ

Ústřední inspektorát České obchodní inspekce v postavení povinného subjektu podle 
ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“) rozhodl o žádosti ze dne 4. 12. 2016 
podané společností XXXXXX xxxxxxxx xxxxxxx., xx xxxxxx xxxx xx xx xx, xxx xx, 
xxx: xxxxxxxx (dále jen „žadatel“), ve které žádá o poskytnutí právní analýzy či jinak 
pojmenovaného textu, na jehož základě se mluvčí České obchodní inspekce (dále 
jen „ČOI“) vyjádřil ve vztahu k účtování smluvní ceny za službu „zaevidování do EET“ 
v tom smyslu, že „Provozovatel jednoduše nemůže zpoplatnit svou zákonnou 
povinnost“, takto:

Žádost o informace se podle ust. § 15 odst. 1 ve spojení s ust. § 2 odst. 4 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů odmítá.

Odůvodnění

Dne 4. 12. 2016 byla ČOI doručena žádost žadatele o poskytnutí informací 
podle ZSPI, v níž žádá o poskytnutí právní analýzy či jinak pojmenovaného textu, na 
jehož základě se mluvčí ČOI vyjádřil ve vztahu k účtování smluvní ceny prodávajícím 
za službu „zaevidování do EET“ v tom smyslu, že „Provozovatel jednoduše nemůže 
zpoplatnit svou zákonnou povinnost“.

Dle ust. § 2 odst. 4 ZSPI se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na 
názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Dle ust. § 3 odst. 3 ZSPI 
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. 

Z uvedených právních ustanovení vyplývá, že povinný subjekt je na základě 
ZSPI povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a 
které má nebo by měl mít k dispozici, tedy již existující zaznamenané informace. 
ZSPI tak nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory 
povinného subjektu k určité problematice.  

Vzhledem k tomu, že žadatelem požadovaná právní analýza ani jinak 
pojmenovaný text týkající se účtování smluvní ceny prodávajícím za službu 
„zaevidování do EET“ zaznamenaný na jakémkoliv nosiči ke dni vyhotovení tohoto 
rozhodnutí neexistuje, není splněn jeden z pojmových znaků informace, jak ji ZSPI 
vymezuje pro své účely v ust. § 3 odst. 3 ZSPI, pročež se na povinný subjekt 
nevztahuje na základě ZSPI povinnost v této věci požadované informace žadateli 
poskytnout. Je tedy třeba uzavřít, že s ohledem na to, že požadovaná informace u 
povinného subjektu nebyla zaznamenána ve smyslu ust. § 3 odst. 3 ZSPI, přičemž 
povinný subjekt nemá zákonnou povinnost danou informací zaznamenanou na 
jakémkoliv nosiči disponovat, jsou naplněny obě dvě základní hmotněprávní 
podmínky pro odmítnutí žádosti na základě ust. § 2 odst. 4 ZSPI.

Z výše uvedených důvodů proto povinný subjekt rozhodl tak, jak je shora 
uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání 
k Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím Ústředního inspektorátu 
České obchodní inspekce. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po 
dni doručení tohoto rozhodnutí.

Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel
České obchodní inspekce 




