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Sdělení o odložení žádosti
Vážený pane,
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 8. 7. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon
o svobodném přístupu k informacím“). Ve Vaší žádosti požadujete poskytnutí informací souvisejících se
zneužitím státní ozbrojené moci, roli veřejnoprávních médií a organizovaném zločinu na státním zastupitelství.
V závěru pokládáte otázky, které směřují k získání informací o tom, jak je o výše zmíněných tématech
informováno ze strany České televize. Z obsahu žádosti jako takové je zjevné, že měla být adresována České
televizi, nikoli Krajskému úřadu Jihočeského kraje, kterému zákon v uvedených oblastech nedává jakékoli
pravomoci jakkoli zasáhnout. Krajský úřad je povolán jak k výkonu jemu svěřené části státní správy, tak
i k plnění úkolů v samostatné působnosti, které mu svěří zastupitelstvo kraje nebo rada kraje. Tyto orgány jsou
však orgány územně samosprávného celku, který primárně dbá na rozvoj daného území, nikoli na vyšetřování
domnělé trestné činnosti.
Dle ustanovení § 14 odst. 5 psím. c) zákona o svobodném přístupu k informacím platí povinný subjekt …

v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou
skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Vzhledem k tomu, že krajský úřad jako povinný
subjekt v rámci poskytování informací shledal, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, nýbrž
k působnosti jiných subjektů, byla Vaše žádost o poskytnutí informací odložena, o čemž jste spraven tímto
přípisem.
S pozdravem

Ing. Kateřina Pospíšilová
pověřená vedoucí odboru
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