KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Oddělení právní
a krajského živnostenského úřadu
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Číslo jednací: KUJI 91435/2019

Rozhodnutí
Účastník řízení:
Sklárna Kryf s.r.o., IČO 06024726, se sídlem Červený Kříž 260, 586 01 Jihlava, zastoupená Ing.
Lukášem Seborským, jednatelem společnosti, ID datové schránky: 3wehg2x
Krajský úřad Kraje Vysočina, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (dále jen
„krajský úřad“) jako příslušný orgán dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu
k informacím“), přezkoumal žádost obchodní společnosti Sklárna Kryf s.r.o., IČO 06024726,
se sídlem Červený Kříž 260, 586 01 Jihlava, zastoupené Ing. Lukášem Seborským, jednatelem
společnosti (dále jen „žadatelka“) o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu
k informacím, ze dne 31. 10. 2019 a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o svobodném
přístupu k informacím rozhodl takto:
Žádost obchodní společnosti Sklárna Kryf s.r.o., IČO 06024726, se sídlem Červený Kříž
260, 586 01 Jihlava, o poskytnutí informace ze dne 31. 10. 2019
se
v části týkající se množství utavené skloviny v tunách za rok 2018 a měsíce leden až září
roku 2019 a v části týkající se spotřeby a ceny zemního plynu celé hutě za rok 2018
a měsíce leden až září roku 2019
odmítá.

Odůvodnění
Žadatelka podala dne 31. 10. 2019 prostřednictvím datové schránky povinného subjektu žádost
o poskytnutí informace, a to poskytnutí údajů týkající se školní sklářské huti v rámci Akademie –
Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad
Sázavou. Krajský úřad vyzval žadatelku, aby upřesnila žádost o poskytnutí informace podle § 14
odst. 5 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím. Žadatelka dne 8. 11. 2019 žádost
o poskytnutí informace doplnila.
Jednou ze souboru otázek byla otázka na množství utavené skloviny v tunách za rok 2018
a měsíce leden až září roku 2019 na výše uvedené střední škole zřizované Krajem Vysočina
(dále jen „informace 1“).
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Informace 1 není v podobě, jak ji žadatelka specifikovala, krajským úřadem sledována. Množství
utavené skloviny v tunách za oba roky nelze přesně stanovit. Rovněž nelze určit zbytkové sklo
ani váhu utavené skloviny. Jedná se tudíž o neexistující informaci, kterou nemá povinný subjekt
k dispozici a žadatelce ji není schopen poskytnout. Informace 1, kterou povinný subjekt
nesleduje, by tak musela být odhadnuta, což není v souladu se zákonem o svobodném přístupu
k informacím, jelikož zákon se nevztahuje na vytváření nových informací, kterými povinný
subjekt nedisponuje.
Další požadovanou informací byla otázka týkající se spotřeby a ceny zemního plynu celé hutě
za rok 2018 a měsíce leden až září roku 2019 na výše uvedené střední škole zřizované Krajem
Vysočina (dále jen „informace 2“).
Informace 2 není v podobě, jak ji žadatelka specifikovala, krajským úřadem sledována.
Důvodem je skutečnost, že zemní plyn není na výše uvedené střední škole zřizované Krajem
Vysočina užíván. Jedná se tudíž o neexistující informaci, kterou nemá povinný subjekt
k dispozici a žadatelce ji není schopen poskytnout.
Neexistence informace 1 a 2 je důvodem vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 odst.
1 zákona o svobodném přístupu k informacím. Ostatní požadované informace dle žádosti
o poskytnutí informace byly povinným subjektem zaslány v samostatném přípise žadatelce.
S ohledem na výše uvedené rozhodl krajský úřad tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu vnitra ČR prostřednictvím Krajského úřadu
Kraje Vysočina, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta k podání odvolání počíná běžet
prvním dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí.

V Jihlavě dne: 11. listopadu 2019
Vypraveno dne: 11. 11. 2019
otisk úředního razítka

JUDr. Miroslav Magrot, v.r.
úředník Oddělení právního a krajského živnostenského úřadu
Rozdělovník
obdrží prostřednictvím datové schránky:
Sklárna Kryf s.r.o., Červený Kříž 260, 586 01 Jihlava, D datové schránky: 3wehg2x
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