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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Lázně Bohdaneč jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl podle ust. § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 2 odst. 4
InfZ ve věci žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne
11. 8. 2021 o poskytnutí informace – dokumentu, kterým mu byla předepsána výše nájmu od 1. února 2008 ve výši
uvedené ve vyúčtování, nebo odmítnutí žádosti v případě jeho neexistence
takto:
Žádost žadatele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne
11. 8. 2021 o poskytnutí informace se v plném rozsahu o d m í t á.

Odůvodnění:
Dne 11. 8. 2021 byla Městskému úřadu Lázně Bohdaneč doručena elektronická žádost žadatele xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
nar. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jíž žadatel požadoval poskytnutí následující informace –
dokumentu, kterým mu byla předepsána výše nájmu od 1. února 2008 ve výši uvedené ve vyúčtování, nebo odmítnutí
žádosti v případě jeho neexistence.
Povinný subjekt k tomu uvádí, že podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se informační povinnost vztahuje pouze k těm
informacím, kterými povinné subjekty disponují, tzn. k informacím reálně existujícím. Povinnost poskytovat informace se
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Podle § 3 odst. 3 InfZ se pak informací pro
účely tohoto zákona 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.
S ohledem na výše uvedené pak povinný subjekt ke konkrétní žádosti uvádí, že nemá k dispozici žadatelem požadovanou
informaci. Všechny existující informace již byly žadateli poskytnuty.
Ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ se tedy jedná o neexistující informaci. Neexistence informace sice jako výslovný důvod pro
odmítnutí žádosti není v zákoně uvedena, avšak soudní judikatura hovoří o tzv. faktických důvodech odmítnutí žádosti –
viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. dubna 2008, č.j. As 71/2007-56, jenž právě neexistenci
informace považuje za „faktický“ důvod pro odmítnutí žádosti („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 poskytnutí
informace přitom bude právě situace, kdy povinný subjekt požadovanou informaci nemá.“).
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Z výše uvedených důvodů povinný subjekt rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do
15 dnů od jeho doruční písemné odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 533 11
Pardubice, prostřednictvím Městského úřadu Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč. Lhůta pro
podání odvolání běží ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí.

„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“

Bc. Viktor Satori
vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města

Obdrží:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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