Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 6. 3. 2020 byly následující informace:
1) Jakou cestou a v jakém rozsahu poskytuje Krajský úřad Olomouckého kraje
informace o jím vedených řízeních jiným krajským úřadům?
2) Jakou cestou (tj. jakým způsobem – pomocí sdílené databáze, e-mailem,
zasíláním kopií) a v jakém rozsahu je Krajský úřad Olomouckého kraje
informován o řízeních vedených jinými krajskými úřady?
Poskytnutá informace:
Žadateli bylo na základě vyjádření jednotlivých věcně příslušných odborů Krajského
úřadu Olomouckého kraje sděleno:
Podle § 8 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, správní orgány
vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy. Při takové spolupráci může docházet i
k vzájemnému poskytování informací o jimi vedených řízeních, a to za účelem
efektivního a jednotného výkonu veřejné správy.
Informace takto bývají předávány většinou na mezikrajských nebo celostátních
poradách, školeních, v rámci odborných konzultací nebo metodické pomoci, ale také
na základě individuální odborné konzultace prostřednictvím telefonického nebo emailového dotazu, např. zda náš úřad již neřešil obdobnou věc. Poskytované
informace však mívají obecný charakter bez uvedení osobních údajů účastníků řízení,
resp. v anonymizované podobě.
Pochopitelně vždy závisí také na druhu správního řízení, kterého se předmětné
informace týkají. V řízeních, v nichž platí zásada mlčenlivosti a neveřejnosti, nemohou
být poskytovány žádné konkrétní informace o takových řízeních. Typicky se jedná
např. o daňové řízení, o řízení vedená Odborem sociálních věcí apod.
Informace o některých řízeních získá krajský úřad také tím, že je v nich dotčeným
orgánem. K tomu dochází např. v případech řízení o posuzování vlivů na životní
prostředí, kdy záměr spadá do území dvou či více krajů, nebo se rozhodnutí posílají
sousedním krajům „na vědomí“.
Informace o správním řízení může krajský úřad získat také tehdy, pokud je jiným
správním úřadem dožádán o provedení úkonu, který by sám mohl provést jen
s obtížemi nebo s neúčelnými náklady anebo který by nemohl provést vůbec (viz
§ 13 správního řádu). Dožádaný správní orgán má podle § 136 odst. 4 správního řádu
právo nahlížet do spisu.
Informace o řízeních vedených jinými krajskými úřady lze čerpat rovněž z úředních
desek těchto úřadů v případě rozhodnutí doručovaných veřejnou vyhláškou.
Informaci zpracoval:
Dne 23. 3. 2020, Mgr. Roman Mikeš, Odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
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