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V Brně 15. 11. 2016  
          sp. zn. Zin 172/2016 
 
 
 
 
 

 
R O Z H O D N U T Í 

 
 
 
 Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti 
Nadačního fondu proti korupci, IČ 24821659, sídlem Na Florenci 31, 110 00 Praha 1 (dále jen 
„žadatel“), ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. Zin 172/2016, 
 
 
       takto: 
 
   Podle § 15 odst. 1 v souladu § 2 odst. 4 písm. Informačního zákona se žádost Nadačního 
fondu proti korupci odmítá.  
             
 
             Odůvodnění: 
 Povinný subjekt obdržel dne 1. 11. 2016 žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod sp. zn. 
Zin 172/2016, ve které se žadatel domáhá následujících informací: „…tímto žádáme o zaslání všech 
rozhodnutí o uplatnění článku II (zastavení trestního stíhání) Amnestie bývalého prezidenta Václava 
Klause, která byla vyhlášena dne 1. 1. 2013. Žádáme o zaslání těchto rozhodnutí vydaných Nejvyšším 
soudem za období od 1. 1. 2013 do 31. 10. 2016.“  
 
 Podle § 15 odst. 1 Informačního zákona „Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, 
nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí 
části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.“ 
  Podle čl. 17 odst. 1  Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) jsou svoboda projevu 
a právo na informace zaručeny. Podle čl. 17 odst. 5 Listiny jsou státní orgány a orgány územní 
samosprávy   povinny   přiměřeným   způsobem   poskytovat  informace   o  své  činnosti.   Podmínky 
a provedení stanoví zákon. Zákonem, který provádí uvedené ustanovení čl. 17 odst. 5 Listiny, je právě 
Informační zákon. Podle § 1 Informačního zákona tento zákon zapracovává příslušné předpisy 
Evropské unie a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva 
svobodného přístupu k těmto informacím. Podle § 2 odst. 4 Informačního zákona se „povinnost 
poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“ 
 Povinný subjekt konstatuje, že účelem této výluky je určitá míra ochrany povinných subjektů 
před nutností vytvářet nové informace jen pro účely zpracování odpovědi na žádost (srov. např. 
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2012, č. j. 4 As 37/2011-93, či rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 27. 11. 2013, č. j. 8 As 9/2013-30). Pokud tedy povinný subjekt obdrží žádost 
o vytvoření nových informací s odkazem na Informační zákon, je třeba žádost s odkazem na § 2 odst. 
4 téhož zákona odmítnout (rozhodnutím o odmítnutí žádosti).  



 

 

 
Nejvyšší soud nevede  speciální  statistiky,  popř. seznamy  rozhodnutí, vymezené žadatelem 

v úzce specifikované oblasti rozhodnutí. Nemá bohužel ani možnosti, jak požadované informace 
získat jednoduše ze své databáze například zadáním příslušného hesla. Informační systém Nejvyššího 
soudu ISNS (dále jen „ISNS“) sleduje a přesně vyhodnocuje jen konkrétně zadané statistické údaje 
podle parametrů, které jsou do něj předem naprogramovány. Jde především o údaje, jejichž 
sledování si vyžaduje běžná denní činnost soudu. Zadání parametrů pro jakékoli další sledovaní, 
z kterého by měl ISNS generovat nové  statistiky, je  technicky  (a programátorsky) velice  náročným 
 procesem. Nejde  tedy o žádné mechanické  vyhledávání  a  shromažďování údajů.  Naopak se jedná 
o vysoce specializovanou činnost, představující i jakousi „přidanou hodnotu“ v podobě tvůrčí činnosti 
pracovníků externí dodavatelské firmy, která by musela nové funkcionality systému ISNS 
naprogramovat, což lze na straně povinného subjektu hodnotit jako nepřiměřené úsilí. Navíc 
z žádného právního předpisu nevyplývá pro povinný subjekt povinnost vést informace v podobě, 
kterou žadatel vyspecifikoval ve své žádosti. Žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 172/2016 ze 
dne 1. 11. 2016 tedy povinný subjekt vyhodnotil jako požadavek na vytvoření nové informace ve 
smyslu § 2 odst. 4 Informačního zákona. 

 
 

 
Poučení: 

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podle § 16 odst. 1 
Informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání, 
které se podává u povinného subjektu do 15 ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto 
rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu. 
 

 
 
Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností  
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona 
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