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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad,
rozhodl na základě odvolání žadatele Mgr. Tomáše Moslera, nar. 19. 3. 1978, trvale bytem
Jánská 555, 261 01 Příbram, (dále též „žadatel“), proti rozhodnutí povinného subjektu –
Městského úřadu Příbram, č. j. MeUPB 70536/2021, ze dne 10. 8. 2021, o odmítnutí žádosti o
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ze dne 26. 7. 2021, takto:
I. Rozhodnutí Městského úřadu Příbram, č. j. MeUPB 70536/2021, ze dne 10. 8. 2021 se
ruší a řízení se zastavuje.
II. Městskému úřadu Příbram se přikazuje, aby žadateli poskytl informaci – složení
poroty pro architektonickou soutěž (náměstí J.A. Alise) – jmenného seznamu s členěním
na závislé a nezávislé členy, včetně uvedení náhradníků, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne
oznámení tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění
Žádostí doručenou dne 26. 7. 2021 povinnému subjektu žadatel podle InfZ požádal o
poskytnutí následujících informací:
Složení poroty pro architektonickou soutěž (náměstí J.A. Alise) – jmenného seznamu s
členěním na závislé a nezávislé členy.
Povinný subjekt posoudil žádost a vydal rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí požadovaných
informací dne 10. 8. 2021 s odkazem na § 11 odst. 1 písm. b) InfZ, neboť má jít o novou
informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, ve spojení s § 218 odst. 2
písm. a) z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Žadatel proti uvedenému rozhodnutí podal dne 24. 8. 2021 odvolání, ve kterém namítá, že
v uvedeném případě se nejedná o zadávací řízení ve smyslu ZZVZ a navíc složení poroty je
veřejně dostupné nahlédnutím do příslušného usnesení Rady města.

Povinný subjekt předal odvolání včetně spisového materiálu Krajskému úřadu Středočeského
kraje dne 3. 9. 2021 spolu se stanoviskem, ve kterém trvá na svém rozhodnutí a odkazuje i na
to, že žadatel již požadovanou informaci má k dispozici.
Krajský úřad přezkoumal napadené rozhodnutí a shledal odvolání proti rozhodnutí povinného
subjektu důvodné.
Krajský úřad se ztotožňuje s argumentací žadatele, že na požadovanou informaci o složení
soutěžní poroty nelze vztáhnout argumentaci týkající se nově vznikající informace před
vydáním rozhodnutí. O takovou informaci by se mohlo jednat, kdyby uvedená porota dosud
nebyla jmenována a byla pouze navrhována k projednání a případnému schválení Rady města.
Co se týče argumentace, že žadatel již požadovanou informací disponuje, nelze se s ní
ztotožnit, neboť InfZ takovou možnost povinnému subjektu k odmítnutí poskytnutí informace
neposkytuje. Povinný subjekt není oprávněn zkoumat, zda žadatel informacemi, o které žádá,
již disponuje nebo nikoliv. Takové zjišťování by mohlo být oprávněné v případě tzv.
šikanózních podání dle InfZ, povinný subjekt však tímto nijak neargumentuje, ani nic
podobného nedokládá. Pokud navíc je uvedená informace veřejně k dispozici, neexistuje
důvod pro její neposkytnutí na žádost, kdy povinný subjekt má navíc možnost ulehčení
poskytnutí informace odkazem na ní.
Vzhledem k výše uvedenému Krajský úřad Středočeského kraje napadené rozhodnutí zrušil a
přikázal povinnému subjektu požadovanou informaci poskytnout.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se podle ust. § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s ust. §
91 odst. 1 správního řádu a podle ust. § 16 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. nelze odvolat.
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