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V Tlučné 2017-06-02

ROZHODNUTÍ
Obecní úřad v Tlučné jako povinný subjekt podle § 2 odst.1 z.č.106/1999 Sb. O
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ)
rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst,1 InfZ o žádosti Bc. Karla Pressla,
nar. 26. 11. 1974, bytem Tlučná, Bažantnice 810 ze dne 17.6.2016 o poskytnutí
informace, kterou požaduje zpřístupnění archivu úřední desky obce Tlučná
takto:
Žádost žadatele Bc. Karla Pressla, nar. 26. 11. 1974, bytem Tlučná,
Bažantnice 810 o poskytnutí informace, jejímž obsahem je zpřístupnění archivu
elektronické úřední desky obce Tlučná se podle § 8a a § 15 odst.1 InfZ se
o d m í t á neboť se jedná o informaci neexistující.
Odůvodnění
Obecnímu úřadu v Tlučné byla dne 17. 6. 2016 doručena od Bc. Karla Pressla,
nar. 26. 11. 1974, bytem Tlučná, Bažantnice 810 žádost o poskytnutí informace
podle zákona o svobodném přístupu k informacím. V žádosti žadatel požaduje
zpřístupnění archivu elektronické úřední desky obce Tlučná.
Dne 27. 6. 2016 bylo žadateli dopisem sděleno, že jeho požadavek není žádostí
o poskytnutí informace ve smyslu ustanovení § 14 odst.4 ve spojení s § 14
odst.2 InfZ. Dne 19. 7. 2016 podal žadatel proti vyjádření OÚ Tlučná stížnost.
Rozhodnutím KÚ Plzeňského kraje ze dne 2. 8. 2016 bylo stížnosti žadatele
vyhověno neboť OÚ pochybil tím, že žádost o poskytnutí informací odmítla
neformálním sdělením bez vydání rozhodnutí.
Dne 15. 8. 2016 vydala obec Tlučná rozhodnutí o odmítnutí žádosti s tím, že
požadavek žadatele na zpřístupnění archivu elektronické úřední desky
nenaplňuje pojmové znaky informace vymezené v § 3 odst. 3 Inf.Z. Proti tomuto
rozhodnutí podal žadatel dne 5. 9. 2016. Dne 27. 9. 2016 rozhodnutím KÚ
Plzeňského kraje bylo rozhodnutí OÚ zrušeno s tím, že požadavek na
zpřístupnění archivu elektronické úřední desky naplňuje pojmové znaky žádosti
o informace dle zákona 106/1999 Sb. Podle odůvodnění tohoto rozhodnutí se
OÚ Tlučná jako povinný subjekt v odůvodnění rozhodnutí nevypořádal s § 4
odst.2 písm.e) a f) Inf.Z. S tímto ustanovením se obec při svém rozhodování

nemohla zabývat, neboť Inf.Z. takové ustanovení neobsahuje. Lze se domnívat,
že KÚ PK měl na mysli ustanovení § 4a odst.2 písm.e) a f) Inf.Z., ale OÚ není
oprávněn napadat formální správnost rozhodnutí odvolacího orgánu.
Dne 24. 10. 2016 vydala obec Tlučná rozhodnutí, neboť obec nepovažovala
jeho žádost za informaci ve smyslu § 14 odst.2 Inf.Z. A dále již jeho žádosti
z technických důvodů nebylo možné vyhovět, neboť OÚ Tlučná archivem
elektronické úřední desky nedisponovala. Dle právního názoru KÚ Plzeňského
kraje požadavek na zpřístupnění archivu elektronické úřední desky naplňuje
pojmové znaky žádosti o informace podle Inf.Z a v tomto směru je nutné
žadateli vyhovět. Dalším důvodem odmítnutí žádosti žadatele je neexistence
archivu elektronické úřední desky.
KÚ PK dne 16. 12. 2016 rozhodnutí obce Tlučná zrušil a věc vrátil k novému
projednání s tím, že z rozhodnutí není patrno, k jakému datu byl zrušen archiv
elektronické úřední desky a jaký byl stav v den podání žádosti.
Dne 20. 3. 2017 vydal OÚ Tlučná rozhodnutí, kde upřesnil údaje požadující
KÚ PK a žádost žadatele odmítl, neboť jak již bylo uvedeno obec nedisponuje
elektronickou úřední deskou a žadatel tedy žádá o poskytnutí neexistující
informace. Dne 16.5.2017 KÚ PK vydal rozhodnutí, kterým rozhodnutí OÚ
Tlučná zrušil a věc vrátil k novému projednání s tím, že povinný subjekt
přezkoumá, zda lze požadovanou informaci poskytnout jiným způsobem.
Pokud informace neexistuje, nelze po povinném subjektu vyžadovat aby
informaci poskytl s výjimkou situace, v níž zákon přímo předpokládá, že
povinný subjekt informaci mít musí. V daném případě žadatel požaduje
zpřístupnění elektronického úředního archivu, tedy dle výkladu KÚ PK
informaci ve smyslu zákona o informacích a povinný subjekt touto informací
nedisponuje. Pokud by povinný subjekt požadoval některé z informací, které
obsahoval elektronický úřední archiv, tak samozřejmě pokud obec jako povinný
subjekt takovou informací disponuje z jiných zdrojů, tedy v jiné podobě nejedná
se o neexistující informaci a je na místě postup podle § 4 odst.3 InfZ.
Žádost žadatele ale neposkytuje žádné údaje, které by povinnému subjektu
umožnili vyhledat a poskytnout požadovanou informaci. Elektronický úřední
archiv obsahoval množství dokumentů, z nichž každý z nich sám o sobě měl
charakter informace, kterou je možné požadovat podle InfZ. Tyto informace
jsou obsažené v listinné podobě v archivu obce Tlučná a v uvedeném případě
není na místě analogie, že pokud nelze žadateli poskytnout nahlédnutí do
elektronického úředního archivu, tak se informace poskytne jiným způsobem.
Pro poskytnutí informací jiným způsobem ve smyslu ustanovení § 4a odst.3
InfZ musí být splněny podmínky, že způsob poskytnutí informace není možný
nebo by pro povinný subjekt představoval nepřiměřenou zátěž. V daném případě
představuje poskytnutí informace jiným způsobem pro povinný subjekt
nepřiměřenou zátěž spočívající v umožnění přístupu žadatele do archivu a zde si
vybral informace, jejichž konkrétní obsah z jeho žádosti nevyplývá. Poskytnutí

obsahu archivu, ať už v listinné nebo elektronické podobě je technicky i právně
nemožné.
Přístup do archivu obce není veřejný, dokumenty zde uložené obsahují
informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby
a další osobní údaje a není technicky možné anonymizovat tyto údaje v rozsahu
celého archivu a ve smyslu ustanovení § 8a Inf.zákona se tyto údaje poskytují
v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu.
Žadatelova žádost je příliš extenzivní a nelze mu umožnit volný přístup do
archivu obce, aby zde vyhledával informace podle svého zvážení. Je nutné, aby
ve své žádosti specifikoval informace, které požaduje a pak zde nevzniká žádná
překážka pro poskytnutí takových informací, což nebylo učiněno.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl Obecní úřad v Tlučné tak,
že žádost žadatele o poskytnutí informace v celém rozsahu odmítl.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne
doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke
Krajskému úřadu Plzeňského kraje prostřednictvím Obecního úřadu v Tlučné.
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