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Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti

Nejvyšší kontrolní úřad jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„informační zákon“), rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 informačního zákona 
o části žádosti podané dne 23. 11. 2021 společností Kverulant.org, o. p. s., IČO 28925165, 
zastoupené pro tento účel svým ředitelem Ing. Vojtěchem Razimou, bytem Pražská 1148, 
102 00 Praha 10, 

takto:

část žádosti o poskytnutí informací ze dne 23. 11. 2021, ve které je požadováno sdělení 
informací týkající se zahraničních cest prezidenta NKÚ, viceprezidentky NKÚ a členů NKÚ ve 
funkčním období od 22. 3. 2013 doposud, a to:
„1. Celkový přehled cest. 
2. Jaké byly důvody jednotlivých cest? 
3. Jaké podklady byly předloženy ke schválení jednotlivých cest a jaké orgány tyto cesty 
schválily? 
4. Jaký byl průběh jednotlivých cest a jaké dopravní prostředky byly použity, u letecké 
dopravy uveďte v jaké třídě představitelé NKÚ cestovali? 
5. Kdo se jednotlivých cest zúčastnil? 
6. Kdy se jednotlivé cesty uskutečnily a jak dlouho trvaly? 
7. Jaké byly přínosy jednotlivých cest pro Českou republiku? 
8. Kolik činily náklady tzv. diety, tedy stravné vyplacené představitelům NKÚ za jednotlivé 
cesty? 
9. Kolik činily celkové náklady na jednotlivé cesty? 
10. Jak byli představitelé NKÚ ubytováni, uveďte jméno hotelu a jeho kategorii? 
11. Existují-li z jednotlivých cest zprávy, žádáme o jejich kopie.“
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NKÚ odmítá podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 informačního zákona a neposkytuje 
požadované informace k bodům žádosti označeným 8, 9 a 10 za období 2013–2016.

Odůvodnění

Dne 23. 11. 2021 byla NKÚ doručena žádost společnosti Kverulant.org, o. p. s., IČO 
28925165, zastoupené pro tento účel svým ředitelem Ing. Vojtěchem Razimou, bytem 
Pražská 1148, 102 00 Praha 10, ve které je požadováno sdělení informací týkající se 
zahraničních cest prezidenta NKÚ, viceprezidentky NKÚ a členů NKÚ ve funkčním období od 
22. 3. 2013 doposud, a to:
„1. Celkový přehled cest. 
2. Jaké byly důvody jednotlivých cest? 
3. Jaké podklady byly předloženy ke schválení jednotlivých cest a jaké orgány tyto cesty 
schválily? 
4. Jaký byl průběh jednotlivých cest a jaké dopravní prostředky byly použity, u letecké 
dopravy uveďte v jaké třídě představitelé NKÚ cestovali? 
5. Kdo se jednotlivých cest zúčastnil? 
6. Kdy se jednotlivé cesty uskutečnily a jak dlouho trvaly? 
7. Jaké byly přínosy jednotlivých cest pro Českou republiku? 
8. Kolik činily náklady tzv. diety, tedy stravné vyplacené představitelům NKÚ za jednotlivé 
cesty? 
9. Kolik činily celkové náklady na jednotlivé cesty? 
10. Jak byli představitelé NKÚ ubytováni, uveďte jméno hotelu a jeho kategorii? 
11. Existují-li z jednotlivých cest zprávy, žádáme o jejich kopie.“

Povinný subjekt je povinen vykonávat svou činnost pouze v mezích a způsoby stanovenými 
zákonem, a pokud v rámci své činnosti disponuje informacemi, je to pouze v důsledku 
výkonu jeho zákonné působnosti. Žadatel o informace tak má právo na sdělení všech údajů, 
s nimiž povinný subjekt k datu podání žádosti disponuje a jejichž poskytnutí není vyloučeno 
či omezeno podle § 7 až § 11 informačního zákona. Informací se podle § 3 odst. 3 
informačního 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.

NKÚ je účetní jednotkou podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní jednotky jsou 
povinny uschovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou 
v zákoně o účetnictví. Podle tohoto zákona se účetní doklady uschovávají po dobu 5 let 
počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Účetní doklady obsahující informace 
požadované v bodech 8, 9 a 10 žádosti za období 2013–2016 byly skartovány a NKÚ je nemá 
k dispozici. Z těchto faktických důvodů nelze požadované informace za uvedená období 
poskytnout. Zprávu o tom, že informaci nelze poskytnout z faktických příčin, je ovšem nutno 
vnímat jako specifický případ odmítnutí žádosti (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu 
2 As 71/2007-56 ze dne 2. dubna 2008), a proto je v dané věci vydáváno toto rozhodnutí.
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Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 16 odst. 1 informačního 
zákona odvolání. Odvolání se podává k NKÚ, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů.

Doprovodná informace podle § 3 odst. 6 informačního zákona:
Informace požadované v ostatních částech žádosti ze dne 23. 11. 2021 NKÚ žadateli 
poskytuje samostatným sdělením.
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