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Krumvíř č.184, PSČ 691 73, okr. Břeclav

----------------------------------------------

Timová Ivana
Tovární 160
471 54 Cvikov
nar. 1993
Naše Č. j.: OUK-384,407,423/2022
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Obec Krumvíř obdržela dne 21.4.2022, 25.4.2022 a 28.4.2022 formou zprávy do datové
schránky podání žadatele Timové Ivany, nar. 11.8.1993, bytem Tovární 160, 471 21 Cvikov
označenou jako žádost o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Obec Krumvíř dle §
2 odst.1 zákona je povinným subjektem, tedy i subjektem příslušným k vyřizování žádostí o
informace.
Ve svém podání ze dne 21.4.2022, 25.4.2022 a 28.4.2022 žadatel prezentuje své názory, které
se nevztahují k činnosti povinného subjektu a evidentně nesměřuje ani k získání informace
z činnosti povinného subjektu. Pouze na 1 z 30 otázek položených povinnému subjektu si
žadatel přímo ve svém podání sám neodpověděl, a to konkrétně v otázce č. 30. Dle povinného
subjektu je cílem podání žadatele prezentovat svoje politické názory ve veřejném prostoru a
snaha o umístění těchto názorů na webové stránky povinného subjektu dle § 5 odst. 3 zákona
s tím, že takto zveřejněné informace by mohly vyvolat ve veřejnosti dojem, že povinný
subjekt prezentuje názory žadatele či s nimi souhlasí v situaci, kdy sám je současně subjektem
veřejné moci. Žadatel za období od 21.4.2022 do dne vydání tohoto rozhodnutí zaslal
povinnému subjektu celkem 3 podání s podobným obsahem tj. prezentací svého názoru na
aktuální politickou situaci a některé politické kauzy.
Obec Krumvíř posoudila shora uvedenou žádost o poskytnutí informace a vzhledem k tomu,
že jde žádost o poskytnutí informace nesměřující ke skutečnému poskytnutí / získání
informace, ale o opakovanou snahu o šíření politického názoru žadatele, jde zcela evidentně
o pseudovýkon tedy de fakto zneužitím práva na informace, který nepodléhá právní ochrany,
jak je ostatně patrné z ustálené správní praxe např. rozsudky Nejvyššího správního soudu As
35/2018-38, 9 Ans 7/2012 – 56, 52 A 76/2014 – 97, 8 As 55/2012 – 62, 8 As 78/2014-12.
Povinný subjekt proto postupem dle § 15 zákona odst.1 žádost odmítá v celém rozsahu.

Odůvodnění:
Obec Krumvíř při zpracování žádosti žadatele došla k závěru, že žádost ve svém celku zcela
evidentně nesměřuje k získání informace z činnosti povinného subjektu, cílem úsilí žadatele je
umístění žádosti či odpovědi na žádost do mediálního prostoru s úmyslem prezentovat své
politické názory směrem k veřejnosti. Žadatel za období od 21.4.2022 do dne vydání tohoto
rozhodnutí zaslal povinnému subjektu celkem 3 podání s podobným obsahem tj. prezentací
svého názoru na aktuální politickou situaci a některé politické kauzy. Žádné z těchto podání
nesměřuje k činnosti povinného subjektu, současně ani k získání konkrétní informace od
žadatele. Vzhledem k četnosti podání žadatele za uplynulé období směřující vždy ke stejnému
cíli, vzhledem k tomu, že požadované informace se nevztahují úzce k životní či osobní sféře
žadatele, netýkají se ani nepřímo žadatelova majetku, jeho životních podmínek či jiných
podobných záležitostí, takovéto jednání žadatele nelze než označit za systematické
zneužívání práva na přístup k informacím, kdy cílem žadatele není poskytnutí infomací, ale
snaha o vedení řízení o poskytnutí informace a ve svém důsledku o umítění názorů žadatele
do mediálního veřejného prostoru a na webové stránky veřejných institucí. Tento závěr lze jen
přisvědčit, je-li povinnému subjektu ze své činnosti známo, že žadatel pravidelně zasílá
totožné žádosti i na obecní úřady v okolí povinného subjektu.
Vzhledem k tomu, že obsah žádosti žadatele i s ohledem na všechny okolnosti konkrétního
případu nasvědčují tomu, že tato žádosti nesměřuje ke skutečnému získání informace,
povinný subjekt postupoval dle § 15 odst. 1 zákona a v souladu s ustálenou rozhodovací
správní praxí např. rozsudky Nejvyššího správního soudu As 35/2018-38, 9 Ans 7/2012 – 56,
52 A 76/2014 – 97, 8 As 55/2012 – 62, 8 As 78/2014-12 rozhodl, jak je shora uvedeno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje
prostřednictvím subjektu, který toto rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.
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