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Markéta Kandráčová Vážený pan 
ředitelka Jakub Michálek 
kancelář prezidenta Zenklova 841/193 
Jankovcova 2, 170 04 Praha 7 182 00 Praha 8 
 
 
Váš dopis značky/ze dne: Spisová značka: Vyřizuje/telefon:  V Praze dne: 
 394/11-NKU190/151/11 L. Platzerová/5234 18. března 2011 
 
 
V souladu s ustanovením § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydávám toto 
 
 

R o z h o d n u t í  
o odmítnutí žádosti 

 
 
Nejvyšší kontrolní úřad, se sídlem Jankovcova 2, 170 04 Praha 7, jako orgán 
příslušný k rozhodnutí podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  
 
ve věci žádosti pana Jakuba Michálka o poskytnutí informací, která mu byla 
doručena dne 9. března 2011, podle § 2 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. d) zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
rozhodl takto: 
 
 
Nejvyšší kontrolní úřad v souladu s § 2 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. d) zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, odmítá žádost o poskytnutí informací ze dne 9. března 2011 v obou 
částech („Rozhodnutí kárné komory ze dne 12. listopadu 2010 sp. zn. 706/09-
NKU20/7/10“ a „Zápis ze XVII. zasedání Kolegia NKÚ ze dne 19. 10. 2009“) 
a požadované informace neposkytuje.  
 
 

O d ů v o d n ě n í 
 
 

Dne 9. března 2011 byla Nejvyššímu kontrolnímu úřadu doručena žádost pana 
Jakuba Michálka, ve které požaduje, aby mu Nejvyšší kontrolní úřad poskytl mj. 
„Rozhodnutí kárné komory ze dne 12. listopadu 2010 sp. zn. 706/09-NKU20/7/10“ 
a „Zápis ze XVII. zasedání Kolegia NKÚ ze dne 19. 10. 2009“. Nejvyšší kontrolní 
úřad ve výroku uvedeném výše podanou žádost týkající se poskytnutí „Rozhodnutí 
kárné komory ze dne 12. listopadu 2010 sp. zn. 706/09-NKU20/7/10“ a „Zápis 
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ze XVII. zasedání Kolegia NKÚ ze dne 19. 10. 2009“ nevyhověl a požadované 
informace neposkytl.  
 
Podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, mají povinné subjekty povinnost 
poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Působnost Nejvyššího 
kontrolního úřadu je upravena v § 3 a 4 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 
kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Úprava kárného řízení v uvedených 
ustanoveních zmíněna není, a proto požadovanou informaci Nejvyšší kontrolní úřad 
neposkytuje. 
 
Podle ustanovení § 11 odst. 4 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinný subjekt neposkytuje 
informace o přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech 
Nejvyššího kontrolního úřadu. Tyto skutečnosti trvají i po skončení kontrol a proto  
Nejvyšší kontrolní úřad nemůže požadovanou informaci „Zápis ze XVII. zasedání 
Kolegia NKÚ ze dne 19. 10. 2009“ poskytnout. 
 

 
Poučení: 

 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat rozklad 
k prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu, Jankovcova 2, Praha 7. 
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