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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský

Houškova 33, 326 00 Plzeň

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Plzeň

ČOI 1472/20/2200 ČOI 5522/20/2200 JUDr. Novotná 13.01.2020

Česká obchodní inspekce, Inspektorát Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni (dále jen
"inspektorát"), jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), posoudil žádost o
poskytnutí informace č.j. ČOI 1472/20/2200 ze dne 03.01.2020 doplněnou podáním č.j.
2919/20/2200 ze dne 08.01.2020 týkající se poskytnutí informací vztahujících se k podání č.j.
6592/19/2200 ze dne 14.01.2019, a to:

1. přesné datum, kdy bylo zahájeno a kdy bylo pravomocně ukončeno správní řízení k podání
ze dne 14.01.2019, které je evidováno pod č.j. ČOI 6592/19/2200,

2. meritorní rozhodnutí správního řízení k uvedenému podání ze dne 14.01.2019, které je
evidování pod č.j. ČOI 6592/19/2200,

3. informace, zda byla dodržena lhůta pro vydání rozhodnutí ve smyslu ust. § 71 zákona č.
500/2004 Sb., v případě, že tato lhůta nebyla dodržena, podrobné uvedení z jakého důvodu
nedošlo k jejímu dodržení,

4. rozhodnutí, které směřovalo k nápravě průtahů v řízení k podání ze dne 14.01.2019, které je
evidováno pod č.j. ČOI 6592/19/2200,

5. informace, zda ředitel ČOI Inspektorátu Plzeňského a Karlovarského Ing. Jan Řezáč čerpal
ve dnech 29.08.2019 a 25.09.2019 řádnou dovolenou, a

poskytuje
v souladu s § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona

informace požadované pod bodem 1. až 3. žádosti,

1. Správní řízení bylo zahájeno dne 22.11.2019 a pravomocně bylo ukončeno dne 03.12.2019
2. Příkaz č.j.: ČOI 141406/19/2200 ze dne 15.11.2019 (viz příloha č. 1)
3. Příkaz č.j.: ČOI 141373/19/2200 ze dne 15.11.2019 (viz příloha č. 2)
4. Vzhledem ke skutečnosti, že správní řízení bylo zahájeno dnem doručení Příkazu vydaného

ve smyslu ust. § 150 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nebyla ustanovení o
lhůtě pro vydání rozhodnutí podle § 71 téhož zákona uplatněna.
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Zbývající žadatelem požadované informace uvedené pod bodem 4. a 5. žádosti nebyly žadateli 
poskytnuty, o čemž bylo vydáno dne 13.01.2020 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti č.j. ČOI 
5512/20/2200.  

 
Ing. Jan Řezáč 
ředitel České obchodní inspekce 
inspektorát Plzeňský a Karlovarský 
se sídlem v Plzni 
 
 
Příloha: 
 

1. Příkaz č.j.: ČOI 141406/19/2200 ze dne 15.11.2019 
2. Příkaz č.j.: ČOI 141373/19/2200 ze dne 15.11.2019 
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Č E S K Á O B C H O D N Í I N S P E K C E
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni

Houškova 33, 326 00 Plzeň

V Plzni dne 13.01.2020 Č.j.: ČOI 5512/20/2200
Sp.Zn.: ČOI 1472/20/2200

R O Z H O D N U T Í
Inspektorát České obchodní inspekce Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni 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 „zákon o svobodném přístupu k informacím“)
rozhodl o žádosti č.j. ČOI 1472/20/2200 ze dne 03.01.2020, ve které žadatel

trvalým pobytem žádá o poskytnutí informací
vztahujících se k podání č.j. 6592/19/2200 ze dne 14.01.2019, takto:

Podle ust. § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se žádost odmítá, a to:

1. ve spojení s ust. § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím v části uvedené
pod bodem 4. žádosti, ve které je požadováno rozhodnutí, které směřovalo k nápravě
průtahů v řízení k podání ze dne 14.01.2019, které je evidováno pod č.j. ČOI 6592/19/2200
a

2. ve spojení s ust. § 8a odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím v části uvedené
pod bodem 5. žádosti, ve které je požadována informace, zda ředitel ČOI Inspektorátu
Plzeňského a Karlovarského Ing. Jan Řezáč čerpal ve dnech 29.08.2019 a 25.09.2019
řádnou dovolenou.

O d ů v o d n ě n í

Dne 03.01.2020 byla České obchodní inspekci, Inspektorátu Plzeňský a Karlovarský se sídlem
v Plzni doručena žádost nar. dne trvalým pobytem

o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
evidovaná pod č.j. ČOI 1472/20/2200, v níž žadatel požaduje informace vztahující se k podání č.j.
6592/19/2200 ze dne 14.01.2019, a to:

6. přesné datum, kdy bylo zahájeno a kdy bylo pravomocně ukončeno správní řízení k podání
ze dne 14.01.2019, které je evidováno pod č.j. ČOI 6592/19/2200

7. meritorní rozhodnutí správního řízení k uvedenému podání ze dne 14.01.2019, které je
evidování pod č.j. ČOI 6592/19/2200
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8. informace, zda byla dodržena lhůta pro vydání rozhodnutí ve smyslu ust. § 71 zákona č. 
500/2004 Sb., v případě, že tato lhůta nebyla dodržena, podrobné uvedení z jakého důvodu 
nedošlo k jejímu dodržení 

9. rozhodnutí, které směřovalo k nápravě průtahů v řízení k podání ze dne 14.01.2019, které je 
evidováno pod č.j. ČOI 6592/19/2200 

10. informace, zda ředitel ČOI Inspektorátu Plzeňského a Karlovarského Ing. Jan Řezáč čerpal 
ve dnech 29.08.2019 a 25.09.2019 řádnou dovolenou.  
 

Vzhledem ke skutečnosti, že žádost neobsahovala datum narození žadatele v souladu s ust. § 14 
odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, byl žadatel povinným subjektem vyzván, aby 
ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení výzvy svou žádost doplnil. Dne 08.01.2020 obdržel povinný 
subjekt doplnění žádosti č.j. 2919/20/2200.  
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni výše uvedenou žádost částečně odmítá, a to 
pokud jde o informace požadované pod bodem 4. s poukazem na ust. § 2 odst. 4 zákona o 
svobodném přístupu k informacím, a pokud jde o informace požadované pod bodem 5. s poukazem 
na ust. § 8a odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím.   
Podle ust. 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace se 
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Podle ust. § 3 odst. 3 
téhož 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. 
Požadované rozhodnutí ve smyslu opatření proti nečinnosti nelze poskytnout, neboť takové 
rozhodnutí nebylo povinným subjektem vydáno, a to vzhledem k tomu, že v řízení nevznikly 
průtahy. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze existující informace. Vzhledem k tomu, že 
žadatelem požadované rozhodnutí nebylo správním orgánem vydáno, tedy nebylo ani zaznamenáno, 
nebyl splněn jeden z pojmových znaků informace ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona o svobodném 
přístupu k informacím.  
Podle ust. 8a odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt poskytne osobní 
údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho 
veřejné nebo úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. 

Informace o čerpání dovolené je osobním údajem a nevypovídá o úřední činnosti ředitele 
inspektorátu Plzeňského a Karlovarského.  

Zbývající žadatelem požadované informace uvedené pod bodem 1. až 3. žádosti byly žadateli 
poskytnuty v písemnosti č. j. ČOI 5522/20/2200. 

Z výše uvedených důvodů rozhodl povinný subjekt tak, jak je uvedeno na 1. straně tohoto 
rozhodnutí. 
 

 
P o u č e n í 

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolat k Ústřednímu inspektorátu 
České obchodní inspekce prostřednictvím inspektorátu Plzeňského a Karlovarského se sídlem 
v Plzni. Tato lhůta se počítá ve smyslu ust. § 40 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, ode dne následujícího po doručení rozhodnutí.  
 
 
Ing. Jan Řezáč 
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ředitel České obchodní inspekce, 
inspektorát Plzeňský a Karlovarský 
se sídlem v Plzni  
 
 


