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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský

třída Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno

Vaše zn. Sp. zn. Čj. Vyřizuje/kl. Brno

ČOI 141081/22/3000 Mgr. Havíř/903 14. 11. 2022

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 23. 10. 2022 evidované pod čj. ČOI

134620/22/3000, ve které žadatelka, zmocněnec obchodní společnosti

v bodech č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 a 10 požaduje poskytnutí následujících

informací a dokladů:

1. Přehled důkazů, které byly na základě tohoto e-mailu poskytnuty jmenované osobě;

2. Protokol o nahlédnutí do spisu, ze kterého vyplývá, že jmenovaná osoba do tohoto spisu

nahlédla, a ze kterého bude rovněž vyplývat, které doklady a kdy si jmenovaná osoba

prohlížela;

3. Odborné vyjádření jmenované osoby na základě žádosti p. Havíře k zaslaným důkazům ČOI

obdržela;

5. Protokol o zapůjčení kompletního spisového materiálu a doklad o jeho vrácení;

6. Poskytnutí informace, kdo dal pokyn k pořízení kopie spisu pod sp. zn. 328/30/19, na základě

které právní úpravy byla tato kopie spisu pořízena a kde se v současné nachází kopie spisů

328/30/19 a 329/30/19;

7. Přehled osob, kterým byly uvedené kopie spisových materiálů dány k dispozici, tedy kdo do

nich nahlédl a komu byly zapůjčeny;

8. Které doklady byly jmenované osobě zapůjčeny ze spisového materiálu vedeného pod

spisovou značkou 329/30/19;

10. Dále žádáte o poskytnutí informace, kdy byl spis navrácen a poskytnutí protokolu o jeho

navrácení.

takto:

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

částečně odmítá.
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Odůvodnění

Dne 31. 10. 2022 byla České obchodní Inspekci, Inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému, doručena

žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím, která byla zaevidována

pod čj. ČOI 134620/22/3000. Žadatelka, zmocněnec obchodní společnosti

v ní požádala o poskytnutí následujících informací a dokladů:

1. Přehled důkazů, které byly na základě tohoto e-mailu poskytnuty jmenované osobě;

2. Protokol o nahlédnutí do spisu, ze kterého vyplývá, že jmenovaná osoba do tohoto spisu

nahlédla, a ze kterého bude rovněž vyplývat, které doklady a kdy si jmenovaná osoba

prohlížela;

3. Odborné vyjádření jmenované osoby na základě žádosti p. Havíře k zaslaným důkazům ČOI

obdržela;

5. Doklad o vrácení spisového materiálu;

6. Kde se v současné nachází kopie spisu 329/30/19;

7. Přehled osob, kterým byly uvedené kopie spisových materiálů dány k dispozici, tedy kdo do

nich nahlédl a komu byly zapůjčeny;

8. Které doklady byly jmenované osobě zapůjčeny ze spisového materiálu vedeného pod

spisovou značkou 329/30/19;

10. Dále žádáte o poskytnutí protokolu o navrácení spisu 328/30/19.

Dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory,

budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Dotazy č. 1 až 3 žadatele se vztahují k jim uváděné osobě Povinnému subjektu není

osoba tohoto jména známa. Proto nemůže požadovanou informaci poskytnout.

Bod č. 5 žádosti se v části týká dokladu, který povinný subjekt nemá k dispozici. Právní předpisy

neukládají povinnému subjektu mít takový doklad k dispozici. Požadovanou informaci proto nelze

poskytnout.

Bod č. 6 žádosti se v části týká kopie spisu 329/30/19, kterou povinný subjekt nevytvořil. Právní

předpisy neukládají povinnému subjektu povinnost, aby vytvářel kopii spisu. Informaci proto nelze

poskytnout.

Bod č. 7 žádosti se v části týká kopie spisu 329/30/19, kterou povinný subjekt nevytvořil. Právní

předpisy neukládají povinnému subjektu povinnost, aby vytvářel kopii spisu. Informaci proto nelze

poskytnout.

Bod č. 8 žádosti se vztahuje k jim uváděné osobě Povinnému subjektu není osoba

tohoto jména známa. Proto nemůže požadovanou informaci poskytnout.

Bod č. 10 žádosti se v části týká dokladu, který povinný subjekt nemá k dispozici. Právní předpisy

neukládají povinnému subjektu mít takový doklad k dispozici. Požadovanou informaci proto nelze

poskytnout.

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

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

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

S ohledem na tyto skutečnosti, rozhodl povinný subjekt o částečném odmítnutí žádosti.
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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 Ústřednímu inspektorátu České obchodní inspekce 

prostřednictvím Inspektorátu Jihomoravského a Zlínského se sídlem v Brně. Lhůta pro podání odvolání 

běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí. 

Mgr. Karel Havlíček 
ředitel inspektorátu 


