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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad,
rozhodl na základě odvolání žadatele

, trvale bytem

251 01

Dobřejovice, (dále též „žadatel“), proti rozhodnutí povinného subjektu – Obecního úřadu
Dobřejovice, č. j. 00490/2021/OUDB/MSk, ze dne 28. 5. 2021, o částečném odmítnutí žádosti
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ze dne 13. 5. 2021, takto:
Podle ustanovení § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen“ správní řád“), se odvolání zamítá a rozhodnutí povinného
subjektu – Obecního úřadu Dobřejovice, č. j. 00490/2021/OUDB/MSk, ze dne 28. 5. 2021,
se potvrzuje.
Odůvodnění
Žádostí doručenou dne 13. 5. 2021 povinnému subjektu žadatel podle InfZ požádal o
poskytnutí následujících informací:
 kolik dětí z Dobřejovic je v oddíle zapsáno
 zda ještě jiná obec poskytuje dotaci spolku, příp. z jakých všech obcí jsou děti v klubu
 jakým způsobem spolek hospodařil s dotací v loňském roce – konkrétní vyúčtování
dotace, které bylo předmětem kontroly finančního výboru
 proč dochází k výraznému navýšení dotace, přestože možnosti sportovních aktivit jsou
díky současné pandemii výrazně omezeny; jaké konkrétní aktivity proti loňskému roku
vyžadují zvýšení nákladů na financování.
Povinný subjekt posoudil žádost a žadateli částečně informace poskytl a částečně odmítl
rozhodnutím pod č. j. 00490/2021/OUDB/MSk (doručeno 28. 5. 2021). Jako důvod odmítnutí
uvedl, že požadovanými informacemi nedisponuje a jednalo by se o vytváření nových
informací, k nimž se podle § 2 odst. 4 InfZ povinnost poskytovat informace nevztahuje.

Proti uvedenému rozhodnutí si žadatel podal odvolání ze dne 10. 6. 2021, ve kterém namítá,
že je přesvědčen, že je povinností spolku, který žádá o dotaci v nemalé výši, sdělit
poskytovateli dotace, tedy Obci Dobřejovice veškeré údaje, které zdůvodní její oprávněnost.
Neexistuje důvod, proč by vedení obce při posuzování žádosti spolku nechtělo i tyto
informace mít. A v případě, že je v první fázi projednávání dotace neobdrželo, proč by si je
nevyžádalo dodatečně. Z postupu obce lze usuzovat na to, že nemá zájem tyto informace
sdělit. Dále nesouhlasí ani s odůvodněním, že jakékoli další odpovědi na jeho žádost by
v konečném důsledku znamenaly vytváření nových informací, na které se poskytování dle
InfZ již nevztahuje. Nelze si představit, že by Obec požadované informace neměla.
Dne 14. 6. 2021 předal povinný subjekt odvolání společně se spisovým materiálem Krajskému
úřadu Středočeského kraje. Krajský úřad přezkoumal napadené rozhodnutí a shledal odvolání
proti rozhodnutí povinného subjektu nedůvodné.
Povinný subjekt žadateli odůvodnil odmítnutí poskytnutí informace z důvodu, že
požadovanými informacemi nedisponuje. Krajský úřad nemůže souhlasit se žadatelem v
názoru, že obec je povinna uvedenými informacemi před rozhodnutím o poskytnutí dotace
disponovat. Rozhodnutí o poskytnutí dotace je v souladu se z. č. 128/2000 Sb., o obcích
v kompetenci zastupitelstva obce, přičemž konkrétní rozhodnutí tvoří členové zastupitelstva,
kteří na základě svých vlastních znalostí, pohnutek či názorů hlasují pro nebo proti poskytnutí
dotace. Pokud pro své rozhodnutí nepožadují informace, o které požádal žadatel, jedná se o
jejich vůli, zákon povinnost uvedenými informacemi před rozhodnutím neukládá. Krajský
úřad pak nemůže nijak hodnotit, zda v takovém případě postupují či nepostupují s péčí
řádného hospodáře. Povinný subjekt tedy není povinen uvedenými informacemi disponovat,
neboť se jedná o informace o třetím subjektu nezávislém na obci (spolku). Povinný subjekt
tedy dle zjištění poskytl žadateli informace, kterými disponuje, a pokud tvrdí, že další
požadované informace nemá k dispozici, je oprávněn poskytnutí v souladu s § 2 odst. 4 InfZ
odmítnout.
Vzhledem k výše uvedenému Krajský úřad Středočeského kraje odvolání žadatele zamítl a
rozhodnutí povinného subjektu potvrdil.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se dle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu nelze odvolat.
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