
 
Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Rozhodnutí 

 

Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „povinný 

subjekt“ a „InfZ“), rozhodlo o žádosti o poskytnutí informací ze dne 5. 10. 2015 žadatele Davida Kuly, 

Palkovice 260, 739 41 Palkovice (dále jen „žadatel“),  

 

 

t a k t o: 

 

 

Žádost ze dne ze dne 5. 10. 2015, v níž žadatel žádá mimo jiné o poskytnutí informací o objemu investičních 

prostředků dle žadatelem stanovených kritérií se v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ ve spojení 

s ustanovením § 2 odst. 4 InfZ částečně odmítá tak, že žadateli nebudou poskytnuty informace požadované 

v rámci otázky č. 1 zaslaného dotazníku žadatele. 

 

Odůvodnění: 

 

 

Žadatel v rámci otázky č. 1 zaslaného dotazníku, v němž žádá o poskytnutí rozličných informací týkajících se 

hospodaření a investic povinného subjektu, vznesl následující dotaz – žádost o poskytnutí informace: 

 

„Jaký objem investičních prostředků v Kč vaše organizace vynaložila v letech 2009 – 2014 dle následujícího 

dělení? Investiční prostředky v jednotlivých letech prosím rozdělte na prostředky určené na investiční 

projekty spolufinancované/financované z fondů Evropské unie/operačních programů (EU) a prostředky 

určené na investiční projekty financované z vlastních/ostatních zdrojů (ostatní).“ 

 

Tato otázka je dále rozvinuta do jednotlivých časových období, v jejichž rámci žadatel stanovuje několik 

odlišných kategorií, do kterých požaduje roztřídit požadované informace. Jedná se o: „Obnovovací a 

modernizační investice – EU, Obnovovací a modernizační investice – ostatní, Nové obligatorní investice – 

EU, Nové obligatorní investice – ostatní, Nové rozvojové investice – EU, Nové rozvojové investice – ostatní, 

Ostatní investice – EU, Ostatní investice – ostatní“. Jednotlivé kategorie žadatel v úvodu otázky sám 

definuje. 
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Po prozkoumání obsahu otázky č. 1 povinný subjekt zjistil, že takto tříděnými informacemi nedisponuje, 

jelikož žádný právní předpis povinnému subjektu neukládá povinnost mít takovéto informace k dispozici či 

je vyhotovovat a tedy, že požadované informace nejsou existujícími zachycenými informacemi ve smyslu 

ustanovení § 3 odst. 3 Infz. 

 

Povinný subjekt disponuje zákonem stanovenými informacemi, daty, které obsahem odpovídají úvodní 

položené otázce, avšak ve zcela jiném podobě než žadatel požaduje poskytnout. Pokud by měl povinný 

subjekt zanalyzovat dostupná data a vytvořit tak informace v žadatelem požadované podobě, jednalo by se 

ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 InfZ o vytváření zcela nových informací. Jak uvádí i důvodová zpráva k InfZ, 

sněmovní tisk č. 991 IV. Volební období Poslanecké sněmovny, „Povinný subjekt je povinen poskytovat 

pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít k dispozici. Naopak 

režim zákona o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost nové informace vytvářet…“.  

 

Pokud by měly být požadované informace vytvořeny a poskytnuty, znamenalo by to pro povinný subjekt 

vzhledem k množství investičních projektů a požadovanému časovému období nepřiměřenou zátěž, jelikož 

by se ze strany povinného subjektu jednalo o vlastní tvůrčí činnost, která by nebyla založena na pouhém 

mechanickém zpracování již existujících dat. Jednalo by se o intelektuálně náročnou činnost spočívající ve 

čtení zdrojových dat, jejich interpretaci, analýzy dle žadatelem zadaných kritérií spojené s vlastním 

hodnocení zpracovávaných dat, aplikací pravidel zadaných žadatelem a zaznamenání výstupu, tj. 

požadovaných informací, v požadované podobě.  

 

Z těchto uvedených důvodů povinný subjekt rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

 

Poučení o opravném prostředku: 

 

Proti tomuto rozhodnutí je možné dle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s ustanovením § 83 odst. 1 
správního řádu podat odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím 
statutárního města České Budějovice do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto 
rozhodnutí.  

 


