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ROZHODNUTÍ
Obec Lomnice, Obecní úřad Lomnice, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen
„InfZ“), rozhodla o žádosti o informace p. Romana Kressy, nar. 29. 5. 1963, bytem Lomnice 103, 793
02 Lomnice (dále jen „žadatel“), ze dne 5. 6. 2018 následujícího znění:
„Požaduji krátký přehled nákladů na smlouvy o dílo, o provedení činnosti atp. u stálých
zaměstnanců obce v období od 2015 - 2018. Stačí krátce, kdo prováděl činnost a jaké byly náklady obce
na tuto činnost.“
takto:
Podle § 15 odst. 1 se žádost odmítá.

Odůvodnění:
Povinný subjekt obdržel dne 5. 6. 2018 žádost o informace výše uvedeného znění. Z formulace
žádosti, za niž odpovídá žadatel o informace, plyne, že jejím předmětem jsou informace o nákladech
spojených s plněním smluv o dílo a obdobných smluv (tj. smluv, jejichž předmětem je úplatné zhotovení
díla, provedení určité činnosti apod.) uzavřených mezí obcí a jejími „stálými“ zaměstnanci.

Informací ve smyslu § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se 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. Informační povinnost se tedy týká pouze existujících informací, což plyne rovněž
z § 2 odst. 4 InfZ, dle něhož se povinnost poskytovat informace nevztahuje na vytváření nových
informací.
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Pokud se žadatel domáhá informace, která (u povinného subjektu) neexistuje a povinný subjekt
ji nemá povinnost mít či vytvářet, jedná se dle relevantní judikatury o tzv. faktický důvod pro odmítnutí
žádosti o informaci a takovou žádost lze tedy správním rozhodnutím podle § 15 odst. 1 InfZ odmítnout;
srov. k tomu např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 4. 2008, sp. zn. 2 As 71/2007:
„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 judikatury dále plyne, že povinnost vytvořit (získat) informace, které povinný subjekt fakticky
nemá k dispozici, je dána pouze v případech, kdy z právní úpravy plyne povinnost povinného subjektu
požadované informace mít (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 2. 2012, č. j. 1 As
141/2011-67).
Jelikož povinný subjekt v žadatelem vymezeném období neuzavřel se svými zaměstnanci
žádnou smlouvu o dílo ani smlouvu obdobného typu (jejímž předmětem by bylo úplatné poskytnutí
určitých služeb či provedení prací nad rámec pracovněprávního vztahu s obcí – a právě takto je třeba
žadatelem formulovanou žádost chápat, neboť jiná logická intepretace předmětu žádosti nepřichází dle
názoru povinného subjektu v úvahu), nemá žadatelem požadované údaje k dispozici a rozhodl tedy
o této žádosti tak, že ji odmítl z (faktického) důvodu neexistence požadovaných informací.
Poučení:
Dle § 16 InfZ a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
je možné se proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání
se podává u povinného subjektu. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
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