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602 00 Brno,  

 

Údolní 39 
Telefon: 542 542 111   
Fax: 542 542 112   
E-mail: podatelna@ochrance.cz  

www.ochrance.cz 

  

 

 
V Brně dne 4. června 2013 

 Č. j.: PDCJ 1472/2013  
 
Do vlastních rukou 
 

 
Vážený pan 
Ing. F. K. 
 

 

 

 
Vážený pane inženýre,  
 
dne 20. 5. 2013 jste podal v Kanceláři veřejného ochránce práv žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). 
Žádal jste o poskytnutí informací týkající se skartace spisu sp.zn. 
3037/2003/VOP/ŠSB. Vámi žádané informace Vám byly v souladu se směrnicí č. 
4/2013 K poskytování informací o činnosti veřejného ochránce práv a Kanceláře 
veřejného ochránce práv poskytnuty vedoucí odboru administrativních a spisových 
služeb sdělením za dne 27. 5. 2013. S poskytnutými informacemi jste nesouhlasil, 
máte je za nedostatečné, proto jste dne 30. 5. 2013 podal „Odvolání k Veřejnému 
ochránci práv kvůli neposkytnutí informací požadované dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, a to k termínu skartace spisu sp. zn. 
3037/203/VOP/ŠSB“. 
 
V souladu s čl. IV Statutu Kanceláře veřejného ochránce práv a směrnice č. 4/2013 
jsem vyřízení Vaší věci ujal já, jako vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv.  
 
Vzhledem k tomu, že odvolání lze podle ustanovení § 15 zákona o svobodném 
přístupu k informacím podat pouze proti vydanému rozhodnutí o odmítnutí informací, 
posoudil jsem Vaše odvolání podle jeho obsahu jako stížnost na vyřízení žádosti o 
informace podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. c) zákona o svobodném přístupu 
k informacím. Vaši stížnost vyřizuji následujícím způsobem: 
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Vaši stížnost shledávám částečně odůvodněnou, neboť odpověď 
neobsahovala datum fyzické skartace spisu.  
Jako nadřízený orgán ve smyslu § 20 odst. 5 zákona o svobodném přístupu 
k informacím proto vydávám v souladu s § 16a odst. 6 písm. c) zákona o svobodném 
přístupu k informacím a v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 
 

U S N E S E N Í, 
 

kterým přebírám vyřízení Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 20. 5. 2013 a 
poskytuji Vám následující informace: 
 

1. Datum, kdy byl spis sp. zn. 3037/2003 skartován 
Doplňuji vyjádření vedoucí odboru administrativních a spisových služeb, že 
spis byl skartován na základě Protokolu o skartačním řízení vydaného 
Národním archivem, Archivní 4, Praha č.j. NA 1338/2008-04, ze dne 
12.10.2009 informací, že spis byl fyzicky skartován dne 29. 10. 2009, jak 
vyplývá z potvrzení společnosti oprávněné k likvidaci odpadů. Kopii potvrzení 
přikládám.  
 

2. Kdy a kdo z jiných subjektů mimo pracovníky KVOP nahlížel do spisu, 
pořizoval z něj výpisky či kopie (postačují poslední tři nahlížení)? 
V této části potvrzuji informaci vedoucí odboru administrativních a spisových 
služeb, že ze spisu nebyly pořizovány výpisky ani kopie, a rovněž do spisu 
nenahlížela žádná třetí osoba. 
 

3. Existují alespoň části ze spisu sp. zn. 3037/2003, které nebyly skartovány? 
Např. v rámci skartačního řízení archivovány, či uloženy u jiného subjektu? 
Potvrzuji informaci vedoucí odboru administrativních a spisových služeb, že 
spis byl fyzicky zničen a upřesňuji, že neexistují žádné jeho autentické části, 
které by byly archivovány nebo uloženy u jiného subjektu. Kancelář veřejného 
ochránce práv odevzdává do archivu vybrané spisy jako celek, spisy, které 
k archivaci vybrány nejsou, jsou jako celek skartovány. Kancelář veřejného 
ochránce práv si ponechává pouze některé údaje o spisu (elektronický obal 
spisu v rámci systému GINIS, který je používání pro spisovou evidenci a 
návrhy odchozích dokumentů vypracovaných v rámci kanceláře).  

 
O d ů v o d n ě n í 

 
Neboť jsem shledal Vaši stížnost částečně důvodnou, rozhodl jsem se využít 
možnosti dle ustanovení § 16a odst. 6 písm. c) zákona o svobodném přístupu 
k informacím, dle kterého nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti přezkoumá 
postup povinného subjektu a rozhodne tak, že usnesením věc převezme a informaci 
poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Protože neshledávám 
žádné překážky bránící vyhovění Vaší žádosti, doplnil a upřesnil jsem informace 
poskytnuté Vám vedoucí odboru administrativních a spisových služeb. Tímto 
považuji Vaši žádost o informace ze dne 20. 5. 2013 za vyřízenou.  
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P o u č e n í 

 
Proti tomuto usnesení se nelze odvolat.  
 

 

 
 
 
JUDr. Pavel Pořízek 
vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv 
 
 
 
 
Příloha:  
Potvrzení o převzetí a skartaci dokumentů ze dne 29. 10. 2009 


