Podnikatelské odbory
- Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s.
Mimoňská 3223
470 01 Česká Lípa
ID schránky – f9f9cma

Naše značka
PID
V Praze dne

MPO 585960/2021
MIPOX03RJYSN
16. srpna 2021

Poskytnutí informací podle § 4 a 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění účinném ke dni podání žádosti (dále jen
„zákon“), posoudilo žádost právnické osoby: Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských
spolků, z. s. , IČ 057 86 185, se sídlem Mimoňská 3223, Česká Lípa, (dále jen „spolek“ nebo „žadatelka“),
adresa pro elektronické doručování: ID schránky – f9f9cma, podanou písemně dne 1. srpna 2021 panem
Radomilem Bábkem, předsedou výboru spolku, prostřednictvím elektronické adresy podatelny ministerstva
(oficiální e-mailový kontakt MPO), ve věci výše finančních prostředků vynaložených z rozpočtu ministerstva
na propagaci a sponzorování Národního plánu obnovy,
a poskytuje podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona informace na základě žádosti
poskytnutím v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona sdělení.
[1] Ministerstvo evidovalo dne 1. srpna 2021, MIPOX03RCBNC, Čj: MPO 581119/2021, žádost o poskytnutí
informací podle zákona v níže uvedeném rozsahu:
„Vážený pane vicepremiére Karle Havlíčku,
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí této
informace:
na sociální síti Facebook Vámi řízené Ministerstvo průmyslu a obchodu propaguje sponzorovaný post
Národního plánu obnovy. Na základě zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás
žádáme o poskytnutí informace, kolik korun bylo vynaloženo z rozpočtu MPO na propagaci a sponzorování
výše uvedeného postu.
Informaci žádáme poskytnout v písemné formě na adresu uvedenou níže /v elektronické formě
e-mailem/datovou schránkou: f9f9cma a to v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Na tomto
přímém poskytnutí informace trváme i v případě, že byla již zveřejněna.
Děkuji a jsem s pozdravem“.
[2] Podáním shora vymezené žádosti žadatelka požaduje poskytnutí informace sdělením výše finančních
prostředků vynaložených z rozpočtu ministerstva na propagaci a sponzorování Národního plánu obnovy.
[3] Ministerstvo posoudilo žádost a zjistilo, že požadované informace se vztahují k jeho působnosti.
[4] Ministerstvo dále posuzovalo, zda požadované informace nemají charakter informace, na které se
vztahuje výluka pro jejich poskytnutí, zejména podle § 7, § 8a, § 8b a § 9 až § 11 zákona.
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[5] Podle čl. 17 odst. 1 Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení
Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, ústavní zákon
č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (dále jen „Listina základních práv a svobod“),
„[s]voboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.“
[6] Podle čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv a svobod „[k]aždý má právo vyjadřovat své názory slovem,
písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje
a informace bez ohledu na hranice státu.“
[7] Podle čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod „[s]vobodu a právo vyhledávat a šířit informace lze
omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých,
bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.“
[8] Podle čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod „[s]tátní orgány a orgány územní samosprávy jsou
povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.“
[9] Podle § 2 odst. 1 zákona „[p]ovinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat
informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány
a veřejné instituce.“
[10] Podle § 3 odst. 3 zákona „[i]nformací se pro účely tohoto 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.“
[11] Podle § 4a odst. 2 zákona „[j]e-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se způsobem
podle obsahu žádosti, zejména a) sdělením informace v elektronické nebo listinné podobě, b) poskytnutím
kopie dokumentu obsahujícího požadovanou informaci, c) poskytnutím datového souboru obsahujícího
požadovanou informaci, d) nahlédnutím do dokumentu obsahujícího požadovanou informaci, e) sdílením
dat prostřednictvím rozhraní informačního systému, nebo f) umožněním dálkového přístupu k informaci,
která se v průběhu času mění, obnovuje, doplňuje nebo opakovaně vytváří, nebo jejím pravidelným
předáváním jiným způsobem.“
[12] Ministerstvo při posuzování možnosti omezení základního práva či svobody ve prospěch jiného
základního práva či svobody aplikovalo test proporcionality (testu veřejného zájmu), obsažený v judikatuře
Ústavního soudu, který stojí na třech pilířích: (i) kritérium vhodnosti, při kterém zkoumalo, zdali institut,
omezující základní právo, umožňuje dosáhnout sledovaný cíl, (ii) kritérium potřebnosti (nutnosti),
při kterém zkoumalo, zdali by stanoveného cíle nemohlo být dosaženo jinými opatřeními, umožňujícími
dosáhnout stejného cíle, avšak nedotýkajícími se základních práv a svobod, a (iii) kritérium poměřování,
při kterém porovnávalo závažnost obou v kolizi stojících základních práv, což spočívalo ve zvažování
empirických, systémových, kontextových i hodnotových argumentů.
[13] Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytuje žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 5
písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že na propagaci a sponzorování
Národního plánu obnovy byla vynaložena částka ve výši 330 330 Kč vč. DPH.
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