ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 27147/2014/KHEJ
spisový znak: KHEJ 27145/2014/kakr/SO/3

datum: 02.05.2014

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 16. 4. 2014 obdržel Jihočeský kraj Vaše podání nazvané „Stíţnost na podivuhodné chování a jednání pracovníka /učitele/
školství mírně řečeno zcela odporující ucházejícím dobrým mravům Mgr. Vojtěcha Borovku, bytem Šumavská 894, 382 41
Kaplice. Ţádost o podání informace podle z.č. 106/99 Sb.“ V tomto podání popisujete konflikt mezi Vámi a p. Vojtěchem
Borovkou. V závěru se obracíte na Jihočeský kraj, jakožto na „nadřízeného“, s žádostí ve smyslu InfZ o poskytnutí informací
ohledně opatření, která Jihočeský kraj „připravuje, provede a hodlá provádět“, a to zřejmě z důvodu tvrzeného excesivního
chování p. Borovky, který je povoláním údajně učitel. Vztah nadřízenosti Jihočeského kraje a dotyčné osoby ve Vašem podání
blíže nespecifikujete.
V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Jihočeského kraje, jakožto povinného subjektu ve smyslu InfZ,
povinný subjekt dle § 14 odst. 5 písm. c) žádost odloží, a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli.
Odůvodnění:
Dle čl. 2 odst. 3 Ústavy „státní moc slouţí všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví
zákon.“ Toto ustanovení je obdobně obsaženo v čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Z toho důvodu může vykonávat
Jihočeský kraj, případně Krajský úřad Jihočeského kraje veřejnou moc pouze v případech, v mezích a způsoby, které výslovně
stanoví zákon.
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č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. K projednávání přestupků jsou obecně příslušné obecní úřady
nebo zvláštní orgány obcí, v jejichž obvodu byl přestupek spáchán. Krajské úřady jsou v případě přestupků příslušné k řízení
o odvolání. Krajský úřad Jihočeského kraje v současné době odvolací řízení ohledně Vámi popsaného skutku nevede.
Pokud žádost o informace byla podána z důvodu, že k Vámi tvrzeným excesům v chování dotyčné osoby dochází při výkonu
jejího povolání, je pak věcí zaměstnavatele (tj. dané školy) řešit tyto záležitosti. Jihočeský kraj není zaměstnavatelem Vámi
jmenované osoby.
Jihočeský kraj je dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelem zejména středních škol (nikoliv však základních), nicméně
„zřizovatelská“ funkce kraje neobsahuje kompetenci řešit personální záležitosti zaměstnanců škol.
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Z výše uvedených důvodů Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace ze dne 16. 4. 2014 odložil.
Pro úplnost ohledně Vámi zvoleného postupu dle InfZ sdělujeme, že dle § 2 odst. 1 InfZ je primární úlohou poskytovat veřejnosti
informace „vztahující se k působnosti“ povinného subjektu, přičemž za tyto informace se ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ považuje
pro účely tohoto zákona „jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah
písemného záznamu na listině, záznamu uloţeného v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo
audiovizuálního“. Ustanovení § 2 odst. 4 InfZ pak stanoví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na „názory,
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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