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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor majetkový, právní a správních činností (dále také
„povinný subjekt“) jako povinný subjekt příslušný podle § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o sv
ů
rozhodl o části žádosti
o
poskytnutí informací doručené povinnému subjektu dne 25. 7. 2018
takto:
Podle ustanovení § 15 odst. 1
ím se část žádosti
,
doručené dne 25. 7. 2018, jejímž předmětem byl požadavek na poskytnutí
informace týkající se celkového finančního objemu veřejných zakázek
(Olomouckého kraje) vůči firmě Pozemstav Prostějov a.s. (dříve s. r. o.) od roku
2000 až 2018, se v části týkající se období mezi lety 2000 až 2007
o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í:
l dne 25. 7. 2018 žádost
č. j. KUOK 80825/2018 (dále jen „žádost“) o poskytnutí informace
99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).
Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se „celkového finančního objemu
veřejných zakázek (Olomouckého kraje) vůči firmě Pozemstav Prostějov a.s. (dříve s. r. o.)
od roku 2000 až 2018.“

Ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím pokud
povinný subjekt žádosti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí
o odmítnutí žádosti.
Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se 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. Zaznamenanou informací, tj. informací ve smyslu § 3 odst. 3, je každá
skutečnost, resp. každý údaj, který lze z existujících záznamů (z existujících informací)
povinného subjektu dovodit, tzn. každý údaj, který ze záznamů vyplývá, lhostejno,
zda přímo, či zprostředkovaně posouzením jiných souvisejících údajů.
Povinný subjekt dospěl v části žádosti, cílící na roky 2000 až 2007 k závěru uvedenému
ve výrokové části tohoto rozhodnutí z následujících důvodů.
Odbor majetkový, právní a správních činností Krajského úřadu Olomouckého kraje si
k této věci vyžádal vyjádření Odboru kanceláře ředitele, který dle přílohy č. 2 kapitoly 2.
OKŘ Organizačního řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje č. 1/2018 vede evidenci
veřejných zakázek zadávaných Olomouckým krajem. Dle tohoto vyjádření má Krajský
úřad Olomouckého kraje k dispozici doklady od roku 2008 včetně (uhrazené faktury),
starší doklady ale byly v souladu se spisovým a skartačním řádem po uplynutí skartační
lhůty skartovány. Skartační doba činící 10 let již uplynula, podklady tedy neexistují. Z výše
uvedeného důvodu Krajský úřad Olomouckého kraje již požadovanými údaji nedisponuje,
neexistuje zde možnost obnovení těchto údajů a ani nemá s ohledem na § 68 odst. 1
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
povinnost poté, co byla provedena skartace, těmito údaji disponovat.
Pro období od roku 2008 včetně do roku 2018 uvedené v žádosti byla informace
poskytnuta.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí povinného subjektu se lze do 15 dnů ode dne jeho oznámení
odvolat k Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Olomouckého
kraje, Odboru majetkového, právního a správních činností.
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