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ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad,
rozhodl na základě stížnosti žadatele Ing. Radovana Buroně, nar. 13.11.1964, trvale bytem
Lomená 27, 267 03 Hudlice (dále jen „žadatel“), na postup číslo jednací 768/2021 OÚ
Hudlice ze dne 14.6.2021 při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ze dne
16.6.2021 takto:
Podle ustanovení § 16a odst. 6 písm. b) InfZ se povinnému subjektu – Obecnímu úřadu
Hudlice při vyřizování žádosti o informace žadatele Ing. Radovana Buroně ze dne
31.5.2021 ukládá zjednat nápravu buď poskytnutím informací, nebo vydáním
rozhodnutí o odmítnutí žádosti, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Žádostí ze dne 31.5.2021 (doručení datovou schránkou neprokázáno) žadatel jako zastupitel
požádal povinný subjekt o poskytnutí – platby za zřízení nebo provozování domény *.cz
v letech 2005 až 2010 včetně, poskytnutím kopie dokumentu obsahujícího požadovanou
informaci.
Povinný subjekt zaslal žadateli pod č.j. 768/2021 OÚ Hudlice ze dne 14.6.2021 (doručení
neprokázáno) sdělení, že dokumenty za rok 2005 – 2009 byly podle skartačního řádu
skartovány, a dále zaslal žadateli kopie faktur a výpisů z běžného účtu za r. 2010.

Proti vyřízení žádosti žadatel podal dne 16.6.2021 (doručení datovou schránkou neprokázáno)
stížnost, ve které uvedl, že povinný subjekt provozuje nejméně jednu doménu druhého řádu, a
to obec-hudlice.cz, požadované informace mu nebyly poskytnuty.
Povinný subjekt postoupil stížnost ze dne 16.6.2021 Krajskému úřadu Středočeského kraje
pod č.j. 888/2021 OÚ Hudlice ze dne 21.6.2021 bez vyjádření k obsahu stížnosti.
Krajský úřad Středočeského kraje přezkoumal předložené dokumenty a konstatuje, že stížnost
je oprávněná. Z předložených dokumentů za r. 2010 se nedá zjistit, zda a který se týká
domény *.cz, minimálně část dokladů se týká běžné údržby počítačů. Pokud jde o tvrzenou
skartaci dokumentů za r. 2005-2009, mělo být vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí
informace, které mělo být odvolacímu orgánu doloženo dokladem o skartaci účetních
dokumentů za příslušné roky.
V dalším řízení proto povinný subjekt přehodnotí svůj postup, zjistí u provozovatele domény,
které poskytnuté údaje se provozu domény týkají a to sdělí žadateli, o skartovaných
dokumentech pak vydá rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti z důvodu neexistence
požadovaných dokumentů.
Vzhledem k výše uvedenému Krajský úřad Středočeského kraje povinnému subjektu uložil
zjednání nápravy buď poskytnutím informací, nebo vydáním rozhodnutí o částečném
odmítnutí neexistující informace.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se dle ustanovení § 16a odst. 9 InfZ nelze odvolat.
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