*MVCRX06O97Z8*
MVCRX06O97Z8
prvotní identifikátor

odbor Hlavního architekta eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Č. j. MV-122769-14/OHA-2022
Praha 21. září 2022
Přílohy: 2
(osobní údaje anonymizovány)
K žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů – částečné poskytnutí informace a
částečné odmítnutí poskytnutí informace
Ministerstvo vnitra, odbor Hlavního architekta eGovernmentu, (dále jen „Ministerstvo
vnitra“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“), obdrželo žádost o poskytnutí informace (osobní údaje anonymizovány),
žádost doručena dne 14. září 2022.
I.
Žadatel obsahově navazuje touto žádostí o informace na žádost o informace, kterou
podal k Ministerstvu vnitra dne 8. července 2022 (evidováno pod č. j. MV-1227691/OHA-2022) a která byla vyřízena poskytnutím informace, ze dne 12. srpna 2022,
č. j. MV-122769-6/OHA-2022, a rozhodnutím o neposkytnutí informace, ze dne
12. září 2022, č. j. MV-122769-12/OHA-2022.
V nynější, výše popsané žádosti, žadatel požaduje následující informace:
Mohu tedy požádat o dokumenty, které byly zaslané emailem, dne
22.12.2021, ve 12:32 na adresu petr.kuchar@mvcr.cz?
IK_NSA v1.01_mdi.docx
oprávnění od NSA.pdf
stanovisko_IS_NSA_002.pdf
Nejedná se o žádné utajované dokumenty. A nehovořím zde o žádném schválení, či
neschválení. Prostě je tyto dokumenty. (sic)
II.
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Ve vztahu k dokumentům, které žadatel specifikuje jako „oprávnění od NSA.pdf“ a
„stanovisko_IS_NSA_002.pdf“,
Ministerstvo
vnitra
poskytuje
požadované
dokumenty v příloze této odpovědi.
III.
Ministerstvo vnitra ve vztahu k dokumentu, který žadatel specifikuje jako „IK_NSA
v1.01_mdi.docx“, žádost žadatele odmítá, pročež
vydává
Ministerstvo vnitra, odbor Hlavní architekta eGovernmentu, jako povinný subjekt dle
ustanovení § 2 odst. 1 InfZ a v souladu s ustanovením § 15 a § 20 odst. 4 písm. a)
InfZ, ve spojení s ustanovením § 67 a násl. správního řádu toto

ROZHODNUTÍ,
kterým se žádost o informace odmítá v souladu s § 15 odst. 1 InfZ.
Odůvodnění
IV.
Žadatel ve své žádosti požádal o dokument „IK_NSA v1.01_mdi.docx“. Ministerstvo
vnitra zjistilo, že požadovaný dokument je tentýž dokument, který žadatel ve své
žádosti ze dne 8. července 2022 označil jako dokument „Informační koncepci
Národní sportovní agentury“.
K požadovanému dokumentu vedlo Ministerstvo vnitra již v rámci vyřizování výše
zmíněné žádosti žadatele ze dne 8. července 2022 v rámci konzultací ve smyslu
§ 14 odst. 7 písm. c) InfZ komunikaci s Národní sportovní agenturou, která je
původcem tohoto dokumentu. Národní sportovní agentura ve svých přípisech ze dne
18. srpna 2022, č. j. NSA-0067/2022/A, a ze dne 29. srpna 2022, č. j. NSA0067/2022/A/5, mj. uvedla, že s poskytnutím tohoto dokumentu nesouhlasí, a že
tento dokument nepředstavuje platnou informační koncepci Národní sportovní
agentury jakožto informační koncepci orgánu veřejné správy předpokládanou v § 5a
odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.
Důvodem pro neposkytnutí informace je aplikace § 11 odst. 1 písm. b) InfZ, podle
něhož platí, že povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud „jde
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o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud
zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím“.
Z výše zmíněných přípisů Národní sportovní agentury plyne, že dokument, který
požaduje žadatel, nebyl Národní sportovní agenturou, která je původcem tohoto
dokumentu, schválen jakožto její informační koncepce orgánu veřejné správy (§ 5a
odst. 2 zákona o informačních systémech veřejné správy). Z toho lze dospět
k závěru, že se jedná o toliko o návrh a nedokončený dokument (draft). Protože
podle výše zmíněného ustanovení platí, že se neposkytuje informace v případech,
kdy „jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu,
pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí
rozhodnutím“, přičemž ke schválení výše zmíněného dokumentu jakožto platné
informační koncepce Národní sportovní agentury nedošlo, je naplněna podmínka
popsaná v první části citovaného ustanovení a zároveň nedošlo, slovy tohoto
ustanovení, k „ukončení rozhodnutím“. Z tohoto důvodu Ministerstvo vnitra poskytnutí
požadované informace odmítá.
Protože výše uvedený důvod poskytnutí informace byl již Ministerstvem vnitra
aplikován při rozhodnutí o žádosti žadatele ze dne 8. července 2022, které bylo
vydáno dne 12. září 2022 pod č. j. MV-122769-12/OHA-2022, Ministerstvo vnitra
doplňuje, že na aplikaci výše uvedeného důvodu pro neposkytnutí informace ničeho
nemění obměna textace nynější žádosti oproti žádosti ze dne 8. července 2022, kdy
v nynější žádosti žadatel výslovně specifikuje, že požaduje dokument bez ohledu na
to, zda byl Národní sportovní agenturou schválen či nikoliv (v žádosti ze dne 8.
července 2022 požadoval platný a schválený dokument). Skutečnost, že výše
uvedený dokument nebyl Národní sportovní agenturou schválen, setrvává,
pročež i výše popsaný důvod pro jeho poskytnutí je i nadále dán.
S ohledem na výše a dříve uvedené proto Ministerstvo vnitra rozhodlo tak, jak je
uvedeno ve výroku.
Poučení:
Proti rozhodnutí máte právo podat v souladu s ustanovením § 16 InfZ a § 152
správního řádu rozklad, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této odpovědi.
Rozklad se podává k Ministerstvu vnitra, nejlépe cestou odboru Hlavního architekta
eGovernmentu, o rozkladu rozhoduje ve smyslu § 152 odst. 2 správního řádu ministr
vnitra.
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Ing. Petr Kuchař
ředitel

Vyřizuje: Mgr. Radim Karásek
tel. č.:
974 817 568
e-mail:
radim.karasek@mvcr.cz
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