sp. zn. Si 573/2021

ROZHODNUTÍ
Krajský soud v Brně jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl podle § 2 odst. 4, §
15 odst. 1, § 20 odst. 4 písm. a) InfZ ve spojení s § 67 a § 68 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, o žádosti žadatele: Žižlavský Luděk, nar. 13.6.1960, bytem
Smetanova 1492, 763 61 Napajedla, email: foi+request-9023-5c15bbc9@infoprovsechny.cz,
ze dne 24. 6. 2021 o poskytnutí informací dle InfZ
takto:
Žádost žadatele ze dne 24. 6. 2021 o „zaslání anonymizovaného rozhodnutí ve věci 29 A 70/2019, která
byla rozhodnuta dne 22. 6. 2021“ se podle § 2 odst. 4 ve spojení s § 15 odst. 1 InfZ se odmítá.
Odůvodnění:
Krajskému soudu v Brně byla dne 24. 6. 2021 doručena ve výroku rozhodnutí uvedená žádost
podaná dle InfZ.
Podle § 2 odst. 1 InfZ je Krajský soud v Brně povinným subjektem, který má podle InfZ povinnost
poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.
Podle § 2 odst. 4 InfZ povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací.
Podle § 15 odst. 1 InfZ pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě
pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
Soud konstatuje, že jsou zde důvody pro odmítnutí podané žádosti.
Dne 22. 6. 2021 sice proběhlo u Krajského soudu v Brně veřejné jednání ve věci sp. zn. 29 A
70/2019, na tomto jednání však došlo k odročení na jednání na 29. 6. 2021. Ve věci bylo vyhlášeno
pouze zkrácené znění rozsudku, kterým byla ve výroku I. žaloba zamítnuta. Zkrácené znění
rozsudku obsahuje další dva výroky o nákladech řízení a poučení pro účastníky řízení. V současné
době stále probíhá písemné vyhotovování odůvodnění rozsudku.
Povinný subjekt současně poskytuje žadateli doprovodnou informaci ve smyslu ust. § 3 odst. 6
InfZ a uvádí, že žadatel může podat žádost o poskytnutí informací uvedených ve výroku tohoto
rozhodnutí opětovně, nejdříve však za 30 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí k nadřízenému orgánu, kterým je Ministerstvo spravedlnosti České republiky, a
to prostřednictvím Krajského soudu v Brně.
Brno 8. 7. 2021
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asistentka předsedy Krajského soudu v Brně
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