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          AMA, s.r.o. VYŘIZUJE: Bc. Pavel Šverák 

          Voroněžská 144/20 TEL.: 465 670 751 

          460 01 Liberec 1  E-MAIL: p.sverak@kraliky.eu 

          IČO: 61327557 V Králíkách 14.01.2019 

ROZHODNUTÍ 
 

o odmítnutí žádosti o informaci 

Městský ú řad Králíky jako povinný subjekt  (dále jen „povinný subjekt“) dle § 2 odst. 1 
zákona 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 
spole čnosti AMA, s.r.o., se sídlem Voron ěžská 144/20, 460 01 Liberec 1, I ČO: 
61327557 (dále jen „žadatel“) doru čené dne 08.01.2019  o poskytnutí informace ve věci, 
citujeme: 

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2018 a projektu RSP 
(registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás 
žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2019. 
Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit 
v letech 2019-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány 
z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. 

U těchto projektů prosím uveďte: 
• název projekt 
• popis projektu 
• projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován) 
• finanční rozpočet projektu 
• plánovaný termín započetí projektu 
• předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce 

takto: 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. žadatele spole čnosti AMA, 
s.r.o., se sídlem Voron ěžská 144/20, 460 01 Liberec 1, I ČO: 61327557 doru čené dne 

08.01.2019 se v plném rozsahu odmítá. 

Odůvodn ění: 

Povinný subjekt obdržel dne 08.01.2018 žádost společnosti AMA, s.r.o., se sídlem 
Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec 1, IČO: 61327557o poskytnutí informací podle InfZ, a 
to konkrétně informací týkajících se poskytnutí investičního plánu města Králíky, viz citace 
ve výroku tohoto rozhodnutí. 
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Povinný subjekt k tomu uvádí, že podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se informa ční 
povinnost vztahuje pouze k t ěm informacím, kterými povinné subjekty disponují, 
tzn. k informacím reáln ě 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.  

Vzhledem ke skutečnosti, že povinný subjekt nemá k dispozici investiční plán města 
Králíky, jedná se pro povinný subjekt o neexistující informace.  

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. 2 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.“). 

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, jak je uvedeno ve výroku 
tohoto rozhodnutí. 

 

Pou čení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení 
písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu 
Pardubického kraje prostřednictvím Městského úřadu Králíky.   

„Otisk úředního razítka“ 
 
Bc. Pavel Šverák, v.r.  
vedoucí odboru výstavby a technické správy 


