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ROZHODNUTÍ
Ministerstvo zemědělství jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o svobodném přístupu k informacím“), rozhodlo v souladu s § 15 odst. 1 zákona
o svobodném přístupu k informacím o žádosti Transparency International-Česká republika,
o.p.s., IČ: 27215814, se sídlem Sokolovská 260/143, 180 00 Praha 8,
takto:
Žádost ze dne 3. října 2018 o poskytnutí kopie právní analýzy Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla
pro souhrnný rozpočet Unie, se odmítá.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Transparency International-Česká republika, o.p.s.
IČ: 27215814
se sídlem Sokolovská 260/143, 180 00 Praha 8

ODŮVODNĚNÍ
Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“) byla dne 3. října 2018 doručena
žádost Transparency International-Česká republika, o.p.s., IČ: 27215814, se sídlem
Sokolovská 260/143, 180 00 Praha 8, o poskytnutí informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím, ve které požadovala poskytnutí kopie právní analýzy Nařízení
Evropského parlamentu a Rady 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví
finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (dále jen „ Nařízení“), a kterou si měl povinný
subjekt nechat dle sdělení žadatele vypracovat.
Na základě výše uvedené žádosti byly požádány útvary přímo řízené ministrem
zemědělství a jednotlivé sekce ministerstva o poskytnutí požadovaného materiálu, pokud jím
disponují, a dále bylo provedeno šetření v elektronické spisové službě ministerstva.
Z uvedeného šetření vyplynulo, že oslovené útvary ministerstva požadovaným materiálem
nedisponují a nebylo dohledáno, že by si požadovanou právní analýzu Nařízení nechalo
ministerstvo zpracovat. Zároveň nebyl požadovaný materiál dohledán ani ve spisové službě
ministerstva. Ministerstvo tedy požadovaným materiálem nedisponuje, a ani nemá povinnost
disponovat.
V § 2 odst. 4 a v § 7 až 11 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou upraveny
důvody pro neposkytnutí informací. Výslovně však neřeší případy, kdy požadovanou
informací (obvykle konkrétním dokumentem) povinný subjekt nedisponuje. Nejvyšší správní
soud pro tyto případy dovodil, že žádost je nutné rozhodnutím podle § 15 odst. 1 zákona
o svobodném přístupu k informacím odmítnout, a to pro faktický důvod spočívající
v neexistenci informace (viz rozhodnutí NSS 2 As 71/2007-56 ze dne 2. dubna 2008).
Nejvyšší správní soud však odmítnutí žádosti z tohoto důvodu podmínil několika požadavky.
Žádost lze pro neexistenci informace odmítnout, pokud povinný subjekt požadované
informace skutečně nemá a nemá povinnost je mít [srov. celá řada rozsudků Nejvyššího
správního soudu, např. č. j. 3 As 115/2014-29, č. j. 3 As 55/2014-33, č. j. 5 As 112/2013-30,
č. j. 2 As 195/2015-25, č. j. 1 As 141/2011-67 (2635/2012 Sb. NSS) a rozsudek č. j. 6 As
136/2014-41]. Tyto podmínky jsou v daném případě s ohledem na konstatované skutečnosti
naplněny.
Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 16 odst. 1 zákona o svobodném
přístupu k informacím ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím
Ministerstva zemědělství.
Ing. Jindřich Fialka
pověřen řízením Odboru kanceláře ministra
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