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MINISTERSTVO VNITRA
odbor dozoru a kontroly veřejné správy
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4
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Č. j. MV- 99304-2/ODK-2009
Praha 13.01.2010
Počet listů: 10

R O Z H O D N U T Í
Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, jako nadřízený
orgán podle ustanovení § 16a odst. 4 a § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“), ve spojení s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodlo v souladu
s ustanovením § 16a odst. 7 písm. c/ InfZ, o stížnosti občanského sdružení
Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích
a Jinačovicích, IČ: 26653486, se sídlem U luhu 23, 635 00 Brno-Kníničky,
jednajícího předsedou sdružení doc. RNDr. Petrem Firbasem, CSc. (dále jako
„žadatel“ nebo „stěžovatel“) ze dne 16. prosince 2009 (podané 21. prosince
2009), na postup povinného subjektu, resp. na výši úhrady při vyřizování žádosti
stěžovatele o poskytnutí informace podané dne 2. listopadu 2009 u povinného
subjektu a evidované pod č. j. JMK 148910/2009,

tak to:
Povinnému subjektu – Jihomoravskému kraji, Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje – se přikazuje, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí zjednal při vyřizování žádosti občanského
sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách,
Rozdrojovicích a Jinačovicích o poskytnutí informací, vedené povinným
subjektem pod sp. zn. S-JMK 148910/2009/OKP, nápravu.
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Od ů vo d ně n í:
I.
Ministerstvu vnitra (dále též „nadřízený správní orgán“) byla dne
30. prosince 2009 předložena Krajským úřadem Jihomoravského kraje
dle ustanovení § 16a odst. 4 a 5 InfZ stížnost žadatele na postup povinného
subjektu – Jihomoravského kraje (dále též jako „povinný subjekt“), resp. na výši
úhrady, při vyřizování žádosti o informace doručené dne 2. listopadu 2009 (ze
dne 1. listopadu 2009) a vedené pod sp. zn. S – JMK 148910/2009 OKP. Žádost
byla označena jako „Věc: Zadost o informace dle zakona 106/99 – Jednani s EIB
– zari 2009 “.
Z předloženého spisu vyplynulo následující:
Žadatel se dne 2. listopadu 2009 s odkazem na článek nazvaný „EIB
prozkoumá projekty na jižní Moravě“ a připojený k žádosti o poskytnutí informace
ze dne 1. listopadu 2009 obrátil prostřednictvím elektronické podatelny na
Krajský úřad Jihomoravského kraje s podáním označeným jako „Věc: Zadost
o informace dle zakona 106/99 – Jednani s EIB – zari 2009“. Žadatel tímto
požádal o a/ kopie veškeré korespondence JMK a EIB od 1.1.2009, a to včetně
veškeré (i emailové) korespondence ve věci návštěvy mise EIB v ČR v září 2009,
veškerých zápisů a záznamů z jednání, prezenčních listin a předaných
dokumentů, b/ kopie veškerých dokumentů, které byly v rámci JMK připraveny
a předloženy Radě, Zastupitelstvu a Výborům a Komisím Jihomoravského kraje,
c/ kopie veškeré dokumentace ve věci této půjčky EIB s Českomoravskou
záruční bankou a ostatními bankami, s ŘSD, SFDI, Ministerstvem dopravy,
Radou regionu soudržnosti Jihovýchod, Ministerstvem financí, Ministerstvem
vnitra, MMR, d/ veškerou dokumentaci shromážděnou v roce 2009 pro projekt
v oblasti Pasohlávek, kde se počítá s přispěním půjčky z EIB, e/ veškerou
korespondenci od 1.1.2008 dokládající rozpočet pro projekt v oblasti Pasohlávek,
kde se počítá s přispěním půjčky z EIB, a to včetně korespondence s Thermal
Pasohlávky a.s., obcí Pasohlávky a soukromými investory (tj. i včetně doložení
částek předložených Radě JMK, např. 175 720 Kč – odkaz na připojený
dokument). Žadatel dále podotknul, že korespondencí se rozumí veškerá
korespondence odeslaná i přijatá, listinná, faxová i emailová, záznamy a zápisy
z jednání včetně pozvánek a prezentačních listin a dokumenty předané osobně.
Dále byl v žádosti vznesen požadavek na předání dokumentů existujících
v elektronické podobě elektronicky a u dokumentů, které mají více jak 30 stran
a neexistují v elektronické podobě předat pouze prvních 20 stran a posledních 10
stran a u barevných dokumentů formátu většího než A3 předat pouze černobíle.
Závěrem žádosti o poskytnutí informace ze dne 1. listopadu 2009 bylo žadatelem
dodáno, že v případě, že by pod specifikací žádosti spadal některý dokument
opakovaně, pak jej požaduje předat pouze 1x a již předané dokumenty
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nepožaduje předat, nýbrž odkázat na to, že tyto dokumenty již byly předány, a to
s konkrétním uvedením toho, kdy byly zaslány a s uvedením jasné specifikace,
co není zasíláno.
Povinný subjekt dopisem odeslaným dne 11. listopadu 2009 oznámil
žadateli o informace prodloužení lhůty na základě ustanovení § 14 odst. 7 písm.
c/ InfZ (konzultace mezi jednotlivými složkami povinného subjektu, které mají
závažný zájem na předmětu žádosti) o 10 dnů, tedy do 27.11.2009.
Dopisem ze dne 26. listopadu 2009, č. j. JMK 159494/2009, vyzval
povinný subjekt žadatele k zaplacení úhrady nákladů za vyžádané informace
podle § 17 InfZ. Ve svém dopise povinný subjekt předně zopakoval, které
informace jsou požadovány a následně žadatele upozornil na to, že poskytnutí
požadovaných informací je spojeno s určitými náklady na jejich vydání, a proto
budou vydány až po prokázání provedené celkové úhrady nákladů, a uvedl tři
možné způsoby zaplacení požadované částky. Krajský úřad dále citoval
ustanovení § 17 odst. 1 InfZ a ve vztahu k výši požadované úhrady současně
odkázal na Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací
Jihomoravským krajem a jeho orgány. V rozpisu úhrady bylo uvedeno následující
- Pořízení kopií požadovaných informací: dopis Ministerstva financí Ing. Mgr.
Dufkovi s výzvou k zaslání dokumentů o připravovaném projektu, dotazník –
Regionální infrastruktura Jihomoravského kraje II – Září 2009, Rada JMKInvestiční úvěrový program Jihomoravského kraje – Zaslání souhrnných ročních
zpráv akcí na EIB, Korespondence mezi EIB a kanceláří hejtmana. 1. černobílé
kopie formát A4 oboustranný 11x – á 2,00 Kč = 22,00 Kč; 2. opatření technických
nosičů dat – 1 ks CD á 8,00 = 8,00 Kč; 3. osobní náklady na mimořádně rozsáhlé
vyhledání informací, zejména pracovníků odboru ekonomického (zahrnuje
vyhledání informací v systému GINIS a současně fyzické vyhledání informací
požadovaných v žádosti) – jednalo se o 2 hodiny času pracovníků odboru
ekonomického tj. 1 hod. á 216,00 Kč = 1 x 216,00 = 216,00 Kč; 4. odeslání
informací žadateli (náklady na poštovní služby stanovené dle platných tarifů
České pošty) – 40,90 Kč. Výše úhrady za požadované informace tak činila
286,90 Kč (v případě platby osobně na pokladně Kraského úřadu
Jihomoravského kraje částka zaokrouhlena na 287 Kč). Žadatel byl současně
vyzván, aby náklady uhradil do 60 dnů od obdržení této výzvy, a poučen
o možnosti odložení žádosti, jestliže nebude požadovaná úhrada zaplacena.
Dne 21. prosince 2009 (ze dne ze dne 16. prosince 2009) obdržel povinný
subjekt stížnost občanského sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v BrněKníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích označenou jako „Věc: Stížnost na výši
úhrady při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona 106/1999 Sb. –
K žádosti o informace „Jednání s EIB – září 2009“. Stížností byl žadatelem
vyjádřen nesouhlas s úhradou požadovanou povinným subjektem ve sdělení ze
dne 26. listopadu 2009, č. j. JMK 159494/2009, a to proto, že za I) povinný
subjekt nenaplnil požadavek, že musí v zákonné lhůtě, zde tedy 15ti denní
informovat žadatele o požadavku na úhradu nákladů (s odkazem na rozhodnutí

-4-

Ministerstva vnitra č. j. ODK-2944/2-2007 ze dne 31.12.2007 a rozhodnutí ODK1301-4/2-2007 z 13.8.2007), II) povinný subjekt nenaplnil požadavek zákona,
neboť nedostatečně popsal, co míní předat. Každý předávaný dokument musí
být jasně specifikován a musí být uvedeno, co bude předáno elektronicky a co ve
formě xeroxové kopie. Za III) stěžovatel uvedl, že povinný subjekt nemá právo
požadovat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání, neb má mít správně
vedený spisový materiál. Pokud by tomu tak bylo, pak by měl najít všechny
požadované dokumenty na jednom místě a to by mu nemohlo trvat více než
několik minut. Ve všech třech případech pak stěžovatel dovodil, že povinný
subjekt ztratil nárok na úhradu nákladů za požadované informace.
V přípisu č. j. JMK 171827/2009 ze dne 23. prosince 2009, jímž byla
Ministerstvu vnitra stížnost postoupena spolu se spisovým materiálem, povinný
subjekt zrekapituloval celý případ a navíc uvedl, že povinný subjekt neztratil
nárok na úhradu za poskytnutí informace, neboť při vyřizování žádosti postupoval
v souladu se zákonem. K námitkám stěžovatele uvedeným v bodu I. stížnosti
povinný subjekt uvedl, že poskytnutí informací dle žádosti žadatele si vyžádalo
konzultaci mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které měly
závažný zájem na předmětu žádosti, přičemž předávání informací mezi danými
odbory a odborem kontrolním a právním, který byl pověřen k vyřízení žádosti je
doloženo ve spise. Na podporu prodloužení lhůty o deset dnů k vyřízení žádosti
povinný subjekt podotkl, že závažným důvodem pro toto prodloužení lhůty bylo
řádné vyřízení žádosti žadatele a že jednotlivé odbory krajského úřadu lze
nepochybně považovat za složky povinného subjektu, přičemž odkázal na
existenci rozsudku Nejvyššího správního soudu 3 As 13/2007-75 ze dne
28.8.2008, v němž Nejvyšší správní soud konstatoval, že mezi složky povinného
subjektu patří mj. odbory krajského úřadu.
Ve vztahu k námitce č. II. stížnosti povinný subjekt uvedl, že ve výzvě
k úhradě nákladů bylo žadateli sděleno jmenovitě, které kopie mu jsou
poskytovány a taktéž počet kusů kopií, protože žadatel byl vyzván k zaplacení
jednotlivých kusů kopií. Dále povinný subjekt konstatoval, že ve výzvě bylo dále
zpeněženo poskytnutí 1ks CD, s tím, že žadatel ve své žádosti požadoval
dokumenty existující elektronicky poskytnout pouze elektronicky a tedy, že tyto
dokumenty uložené technickém nosiči dat se týkaly předmětu žádosti, a proto
nevyvstala potřeba blíže specifikovat jednotlivé dokumenty či soubory již
vzhledem ke skutečnosti, že žadatel byl povinen uhradit částku za technický
nosič nikoliv za jednotlivé informace na něm uložené. Povinný subjekt dále
doplnil, že na tomto nosiči jsou uloženy materiály od čtyř odborů, zejména pak
odbor ekonomický poskytuje k této žádosti 18 dokumentů. Povinný subjekt podle
svého názoru postupoval ve smyslu žádosti, když vyzval k zaplacení technického
nosiče dat, v tomto případě CD, neboť obsahoval informace vztahující se
k předmětné žádosti.
Ke stížnosti povinný subjekt dále uvedl, že ve vztahu k mimořádně
rozsáhlému vyhledávání informací předmět žádosti o poskytnutí informace byl
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vymezen velmi široce a za dlouhé časové období (od 1.1.2009), a že v případě
odboru ekonomického se jednalo v rámci vyhledávání požadovaných informací
o práci jednoho pracovníka v trvání 2 hodin, přičemž vyúčtována byla 1 hodina
dle směrnice 12/INA-KrÚ. Dle tvrzení povinného subjektu vyhledával tento
pracovník informace v systému Ginis a současně i fyzicky v rámci odboru. Dle
názoru povinného subjektu z toho tedy vyplývá, že povinný subjekt má nárok na
úhradu nákladů spojených s odesláním informací žadateli. Pro doplnění povinný
subjekt uvedl, že z výzvy k úhradě nákladů je zřejmé, na základě jakých
skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Žadatel byl tedy
schopen si ověřit, jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena a zda je toto
vyčíslení správné. Povinný subjekt závěrem navrhuje, aby nadřízený orgán výši
stanovené úhrady potvrdil.
II.
Ministerstvo vnitra předně dovodilo svou věcnou příslušnost k rozhodnutí
o podané stížnosti, a to s přihlédnutím k předmětu žádosti, resp. k povaze
požadovaných informací, jimiž byly informace vztahující se k půjčce kraje od
Evropské investiční banky, tedy záležitost náležející do oblasti samostatné
působnosti vyššího územního samosprávného celku. V této souvislosti je třeba
s ohledem na ustanovení § 178 odst. 2 správního řádu konstatovat, že v oblasti
samostatné působnosti je obecně (tj. s výjimkou specifických případů)
nadřízeným orgánem kraje Ministerstvo vnitra.
Ministerstvo vnitra dále konstatuje, že stížnost byla podána včas, tj. ve
lhůtě stanovené v § 16a odst. 3 InfZ.
III.
Ministerstvo vnitra přezkoumalo postup povinného subjektu (včetně
skutečností uváděných stěžovatelem) a dospělo k závěru, že stížnost je
důvodná. Vycházelo přitom z následujících skutečností.
Nadřízený správní orgán se nejdříve zabýval prvou stěžovatelovou
námitkou (citace: „povinný subjekt nenaplnil požadavek, že musí v zákonné
lhůtě, zde tedy 15 denní, informovat žadatele o požadavku na úhradu nákladů“)
a tedy tím, zda povinný subjekt uplatnil úhradu nákladů v zákonem předvídané
době. V souvislosti s lhůtou, v níž může být povinným subjektem úhrada nákladů
za informace požadována stanoví v § 17 odst. 3 InfZ následující: „V případě, že
bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně
oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím
informace“. K otázce lhůty, v níž musí povinný subjekt uplatnit svůj nárok na
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úhradu nákladů, aby nedošlo k jeho zániku, se Ministerstvo vnitra již podrobně
vyslovilo mimo jiné v rozhodnutích, na které ve své stížnosti stěžovatel
poukazuje a které se rovněž týkaly stěžovatele a Jihomoravského kraje
(rozhodnutí ze dne 13.8.2007, č. j. ODK-1301-4/2-2007, rozhodnutí ze dne
31.12.2007, č. j. ODK-2944/2-2007). S ohledem na skutečnosti uvedené v těchto
dřívějších rozhodnutích dospělo Ministerstvo vnitra k závěru, že ačkoli tak zákon
výslovně nestanoví, musí být nárok na úhradu nákladů uplatněn ve lhůtě pro
vyřízení žádosti dle § 14 odst. 5 písm. d/ InfZ. Podle názoru Ministerstva vnitra je
totiž třeba s ohledem na principy InfZ z výše citovaného ustanovení dovodit, že
povinný subjekt musí oznámení k úhradě nákladů učinit před uplynutím lhůty pro
poskytnutí informace, tzn. před uplynutím lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d/ InfZ
(oznámení musí být nejpozději v poslední den lhůty odesláno), jinak ztrácí na
úhradu nákladů nárok. Nemožnost žádat úhradu nákladů po uplynutí lhůty, v níž
měl povinný subjekt povinnost žádost řádně vyřídit, tak představuje na jedné
straně určitou ochranu žadatele před možnými šikanózními postupy ze strany
povinného subjektu a na straně druhé i určitou „sankci“ za porušení povinnosti
vyřídit žádost v zákonem stanovené lhůtě. V této souvislosti je však třeba
zdůraznit, že lhůta pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle § 14 odst. 5
písm. d/ InfZ může být ze zákonem stanovených závažných důvodů (ustanovení
§ 14 odst. 7 InfZ odkazuje na § 14 odst. 5 písm. d/ InfZ) prodloužena až o deset
dní. S ohledem na zmíněnou skutečnost je třeba vnímat tuto na základě zákona
„prodlouženou“ lhůtu jako lhůtu poskytnutou povinnému subjektu pro vyřízení
žádosti o poskytnutí informace, pakliže není možné žádost o informace vyřídit
v „základní“ patnáctidenní lhůtě. Bylo by proti smyslu práva povinného subjektu
požadovat úhradu nákladů za poskytnutí informace pouze v „základní“
patnáctidenní lhůtě, jestliže by pro vyhledání a sběr požadovaných informací bylo
třeba „prodloužené“ lhůty. Na základě logického úsudku je možné zjistit náklady
související s vyřizováním žádosti o poskytnutí informace až poté, co budou
požadované informace dohledány a sesbírány. Teprve v tomto okamžiku je
povinný subjekt způsobilý náklady vyčíslit a požadovat jejich úhradu po žadateli.
Stěžovatel si ovšem vyložil stanovisko Ministerstva vnitra vyjádřené
v dřívějších výše zmíněných rozhodnutích o tom, že nárok na úhradu nákladů
musí být uplatněn ve lhůtě pro vyřízení žádosti dle § 14 odst. 5 písm. d/ InfZ tak,
že se jedná pouze o lhůtu 15 dnů uvedenou v tomto ustanovení. Jak bylo však již
v tomto rozhodnutí akcentováno může na základě § 14 odst. 7 InfZ povinný
subjekt tuto lhůtu pro poskytnutí informace ze zde uvedených důvodů a za zde
stanovených podmínek prodloužit až o 10 dnů. Pokud byla lhůta pro poskytnutí
informace prodloužena v souladu se zákonem, lze tedy dle názoru nadřízeného
orgánu uplatnit nárok na úhradu nákladů i v této prodloužené lhůtě. V tomto
případě žádost byla podána dne 2. listopadu 2009, lhůta pro poskytnutí informací
tedy končila 17. listopadu 2009. Povinný subjekt pak v souladu s § 14 odst. 7
písm. c/ InfZ lhůtu pro poskytnutí informace prodloužil o 10 dnů do 27. listopadu
2009. Tuto skutečnost sdělil žadateli v souladu s tímto ustanovením před
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uplynutím lhůty pro poskytnutí informace, neboť oznámení o jejím prodloužení
bylo krajským úřadem vypraveno dopisem dne 11. listopadu 2009, přičemž
žadatel si oznámení vyzvedl u držitele poštovní licence dne 13. listopadu 2009.
Výzva k zaplacení úhrady za požadované informace pak byla odeslána dne 27.
listopadu 2009. Jelikož povinný subjekt dle názoru Ministerstva vnitra lhůtu pro
poskytnutí informace prodloužil řádně a jelikož výzva k zaplacení úhrady byla
žadateli sdělena před poskytnutím informace a v zákonem stanovené a řádně
prodloužené lhůtě pro poskytnutí informace, bylo třeba stěžovatelovu námitku
odmítnout.
V další fázi přezkoumávání postupu povinného subjektu zaměřilo
Ministerstvo vnitra svou pozornost na žadatelem uplatněné námitky v bodech II.
a III. stížnosti (citace: „povinný subjekt nenaplnil požadavek zákona, neboť
nedostatečně popsal, co míní předat. Každý předávaný dokument musí být jasně
specifikován a musí být uvedeno, co bude předáno elektronicky a co ve formě
xeroxové kopie“ a „povinný subjekt nemá právo požadovat úhradu za mimořádně
rozsáhlé vyhledávání, neb má mít správně vedený spisový materiál“), k nimž je
nutno uvést, že zákon výslovně nestanoví, jak mají být skutečnosti rozhodné pro
výpočet výše úhrady definovány. Pro posouzení způsobu, jakým je žadateli
sdělována výše úhrady, je nezbytné vyjít z ustanovení § 17 odst. 3 InfZ, podle
kterého v případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat
úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady před poskytnutím
informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým
způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Podle názoru
Ministerstva vnitra by měl být z takového oznámení žadatel schopen posoudit,
zda povinný subjekt výši náhrady stanovil způsobem odpovídajícím zákonu.
Jinými slovy zaslaná výzva musí být dostatečným způsobem a dostatečně
konkrétně odůvodněna. Míra této konkrétnosti bude vždy záviset na okolnostech
každé žádosti, tedy nelze např. obecně konstatovat, že povinný subjekt by měl
jmenovitě označovat jednotlivé informace (např. jednotlivé kopie dokumentů), za
jejichž poskytnutí bude vyžadovat úhradu nákladů – byť povinný subjekt v tomto
konkrétním případě vyjmenoval jednotlivé informace u fyzicky poskytnutelných
kopií dokumentů. Na druhou stranu naopak nepostačí obecné konstatování, že
za poskytnutí informace bude požadována určitá náhrada nákladů (byť
vyčíslených); ve výzvě je vždy nutno vyčíslení nákladů „propojit“ s bližší
specifikací informací, které budou poskytnuty.
V posuzovaném případě tuto povinnost vyplývající z citovaného
ustanovení § 17 odst. 3 InfZ povinný subjekt splnil pouze částečně, když
specifikoval dokumenty, za jejichž fyzické kopie požadoval úhradu nákladů, a to
včetně celkového počtu kusů kopií. Povinný subjekt v tomto případě s odkazem
na ustanovení §17 odst. 3 InfZ a na Sazebník úhrad a licenčních odměn za
poskytování informací Jihomoravským krajem přesně uvedl, které jednotlivé
informace je připraven žadateli poskytnout v tištěné podobě spolu s vyčíslením
nákladů na pořízení kopií požadovaných informací. Ministerstvo vnitra na základě
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předloženého spisového materiálu ověřilo, že počet listů uvedených povinným
subjektem ve výzvě k zaplacení úhrady za požadované informace koresponduje
s počtem listů postoupených Jihomoravským krajem v rámci spisového materiálu
Ministerstvu vnitra. Povinný subjekt dále zároveň splnil požadavek kladený
žadatelem o informace (dokumenty existujících v elektronické podobě předat
elektronicky), když využil možnost poskytnout část požadovaných informací
v elektronické podobě, přičemž žadateli k úhradě vyčíslil 1 ks technického nosiče
dat, na kterém se požadované informace nacházely. Požadavek bližší
specifikace obsahu CD s poskytovanými informacemi nelze s ohledem na
potenciální masu elektronicky poskytovaných informací vždy striktně naplnit.
Nadřízený správní orgán je toho názoru, že informace žadateli poskytnuté na
technickém nosiči dat není třeba vzhledem k reálné možnosti velkého množství
předávaných dat blíže rozvádět. V tomto konkrétním případě bylo nadřízeným
správním orgánem z předkládací zprávy povinného subjektu zjištěno, že na
dotčeném CD se nacházejí materiály od čtyř odborů (přičemž jen odbor
ekonomický poskytl k předmětné žádosti 18 dokumentů), tedy informace, které
s ohledem na svůj rozsah nemusí být při vyřizování žádosti o poskytnutí
informací blíže specifikovány. K uvedenému je třeba dále doplnit, že žadatel není
v případě elektronicky zaslaných informací vyzýván k úhradě poskytovaných
informací, nýbrž k úhradě technického nosiče dat, tedy věci směřující k úhradě
nákladů, jež povinnému subjektu v souvislosti s vyřízením žádosti vyvstaly
a v tom nelze dle názoru nadřízeného správního orgánu spatřovat pochybení
povinného subjektu. Nadřízený správní orgán dále zjistil, že částka požadovaná
povinným subjektem za technický nosič dat byla vyčíslena v souladu se
Sazebníkem úhrad a licenčních odměn za poskytování informací Jihomoravským
krajem.
Povinnému subjektu je však nutno vzhledem k požadované úhradě za
mimořádné vyhledávání informací vytknout, že výzvou k úhradě nákladů žadatele
blíže neseznámil s povahou tohoto mimořádného vyhledávání ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 3 InfZ. Žadateli tak bylo upřeno právo dozvědět se na
základě jakých skutečností bylo mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
aplikováno. Pouhým seznámením žadatele s tím, že mimořádně rozsáhlé
vyhledávání informací spočívalo ve vyhledání informací v systému Ginis
a současně ve fyzickém vyhledávání informací požadovaných v žádosti
dostatečně neospravedlňuje požadovanou výši úhrady za mimořádně rozsáhlé
vyhledávání. Logickým úsudkem lze dovodit, že povinný subjekt i v případech
jiných žádostí o informace pracuje se systémem Ginis, popř. fyzicky vyhledává
požadované informace, přičemž za ně s ohledem na časový rozsah vyhledávání
nemusí být institut mimořádného vyhledávání informací aplikován. Z tohoto
pohledu se tedy nelze z výzvy k úhradě nákladů za požadované informace
dopátrat zákonem požadovaných skutečností, na základě kterých byla výše
úhrady povinným subjektem vyčíslena. Nadřízený správní orgán teprve v rámci
své předkládací zprávy zjistil, že se ve vztahu k mimořádnému vyhledávání
informací jednalo o práci jednoho pracovníka odboru ekonomického v trvání 2
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hodin a dále, že se na technickém nosiči dat nachází materiály od několika
odborů povinného subjektu, zejm. pak od odboru ekonomického 18 dokumentů
a nejinak tomu má být i z hlediska velikosti poskytnutých informací u odboru
sociálních věcí. Tento způsob odůvodnění však žadateli ve výzvě k úhradě
nákladů za požadované informace sdělen nebyl a žadatel tak neměl možnost
dovodit původ požadované vyčíslené částky za mimořádně rozsáhlé vyhledávání
informací. V této věci je třeba podotknout, že není nutné, aby povinný subjekt
dopodrobna jmenovitě uvedl veškeré dohledané a k poskytnutí připravené
informace pro zdůvodnění skutečností vedoucích k mimořádně rozsáhlému
vyhledávání informace. Je však z hlediska práva na svobodný přístup
k informacím žádoucí, aby žadatel byl ve výzvě k úhradě nákladů dostatečně
seznámen s důvody vztahujícími se k původu, resp. skutečnostem, které vedly
povinný subjekt k vyčíslení požadované částky. Je přitom třeba dodat, že
nadřízený správní orgán nezpochybňuje skutečnost, že povinný subjekt skutečně
vynaložil náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací o objemu 2
hodin času svého pracovníka. Nesplnění povinnosti stanovené povinnému
subjektu v ustanovení § 17 odst. 3 InfZ bylo nadřízeným správním orgánem
shledáno v nedostatečném odůvodnění výzvy k zaplacení úhrady za požadované
informace ze dne 26. listopadu 2009, neboť´z něj pro žadatele dostatečně jasně
nevyplývá důvod pro zaplacení požadované finanční částky, a to právě ve vztahu
k mimořádně rozsáhlému vyhledávání informací. Za „bližší upřesnění“
opodstatněného mimořádného vyhledávání informací by bylo možné s ohledem
na každý jednotlivý případ akceptovat např. sdělení o počtu dokumentů
vyhledaných a sesbíraných za daný časový úsek tak, jak to povinný subjekt sám
upřesnil v rámci své předkládací zprávy. K právě uvedenému je však nutno
doplnit, že nadřízený správní orgán si je vědom skutečnosti, že nelze a priori
konstatovat, že výsledkem mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací musí
být vždy jen velký objem informací. S ohledem na tuto skutečnost je třeba každý
jednotlivý případ mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací posuzovat
s přihlédnutím k jeho specifickým odlišnostem zvlášť a v písemné výzvě k úhradě
nákladů za požadované informace dostatečně jasně zdůvodnit skutečnosti, které
povinný subjekt vedly k vyčíslení požadované částky.

IV.
Z výše uvedených důvodů dospělo Ministerstvo vnitra k závěru, že
povinný subjekt při poskytování informací žadateli pochybil, a proto podle § 16a
odst. 7 písm. c/ InfZ povinnému subjektu uložilo, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení
tohoto rozhodnutí zjednal nápravu.
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P o u č e n í o o p r a v n é m p r o s t ř e d k u:
Proti tomuto rozhodnutí se podle § 16a odst. 9 InfZ nelze odvolat.

Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru dozoru a kontroly
veřejné správy
„otisk úředního razítka“

v z. Ing. Tomáš Pösl
zástupce ředitelky odboru dozoru
a kontroly veřejné správy

Rozdělovník:
1.

Stejnopis rozhodnutí č. 1 zůstává součástí s právního spisu a v rámci vráceného originálu
správního spisu bude doručen do vlastních rukou (s dodejkou) povinnému subjektu –
Jihomoravskému kraji, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru kont rolnímu
a právnímu, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno; k sp. zn. S – JMK 148910/2009 OKP.

2.

Stejnopis rozhodnut í č. 2 bude doručen prostřednict vím datové schránky povinnému subjektu
– Jihomoravskému kraji, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru kont rolnímu
a právnímu, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno; k sp. zn. S – JMK 148910/2009 OKP.

3.

Stejnopis rozhodnutí č. 3 bude doručen do vlastních rukou (s dodejkou) stěžovateli –
občanskému sdružení Občané za ochranu k vality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovic ích
a Jinačovic ích, IČ: 26653486, se sídlem U luhu 23, 635 00 Brno.

4.

Stejnopis roz hodnut í č. 4 zůstává součástí kopie spisu uložené u Ministerst va vnitra.

Vyřizuje: Mgr. Dana Libochowitzová
tel. č.:
974 816 422
e-mail:
libochowitz@mvc r.cz

