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Odpověď na žádost ze dne 15. 12. 2021 

Vážený pane, 

dne 15. 12. 2021 Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte 

poskytnout informace týkající se rozhodnutí krajského úřadu č. j. MSK 134325/2021 ze dne 11. 11. 2021 

(dále jen „rozhodnutí“) zejména ve vztahu k dotčeným osobám. 

Krajský úřad ve svém rozhodnutí uvedl, že předmětné rozhodnutí o odmítnutí části žádosti je nezákonné 
a nepřezkoumatelné. Nepřezkoumatelnost byla shledána zejména z důvodu nedostatečného odůvodnění 
rozhodnutí o odmítnutí části žádosti a také s ohledem na absenci posouzení otázky, zda se odmítaná část 
žádosti týká třetích osob (tzv. dotčených osob) či nikoliv.  

O dotčenou osobu se zjednodušeně řečeno jedná vždy, když žadatel požaduje poskytnout informace (údaje), 
které se týkají této (třetí) osoby. Pokud povinný subjekt dospěje k závěru, že se žádost týká i jiných osob než 
je žadatel či povinný subjekt, tak musí tyto osoby oslovit a umožnit jim, aby se k žádosti vyjádřili (tato 

povinnost vyplývá zejména z § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Pokud 

tyto osoby vysloví souhlas s poskytnutím informací, které se jich týkají, povinný subjekt požadované informace 
poskytne. Pokud však souhlasit nebudou (nebo se nevyjádří) neznamená to, že povinný subjekt údaje o těchto 
osobách bez dalšího neposkytne. Pro neposkytnutí informace musí být naplněn některý z důvodů pro odmítnutí, 
které stanoví zejména § 7 až 11 zákona o svobodném přístupu k informacím. 

V případě odstávky vody či elektrické energie nebo v případě konání voleb se nejedná o správní řízení, tudíž 
zde tyto osoby nemají postavení dotčených osob. Navíc pravidla informování o těchto skutečnostech jsou 

stanovena v příslušných zákonech; zejména zákoně č. 458/2000 Sb., podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů či příslušných volebních zákonech. 
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Závěrem, prosím, přijměte informaci, že pokud budete potřebovat upřesnit rozhodnutí krajského úřadu nebo 
vysvětlit některé jeho části, je možné se na nás obrátit emailem nebo telefonicky (telefon na příslušného 
zaměstnance, který danou záležitost vyřizuje, je vždy uveden v úvodu dokumentu). Není tedy potřeba v těchto 
záležitostech podávat žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

S pozdravem  

 

 

 

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. 
vedoucí odboru právního a organizačního 

 


