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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. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodlo podle § 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“), podané
dne 16. prosince 2009 na postup povinného subjektu – Jihomoravského kraje, za
nějž v dané věci jednal Krajský úřad Jihomoravského kraje – při vyřizování
žádosti o poskytnutí informací, podané dne 16. listopadu 2009 a vedené
povinným subjektem pod sp. zn. S-JMK 154801/2009 OKP,
tak to:
Povinnému
subjektu
–
Jihomoravskému
kraji
–
se
p ř i k a z u j e, 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
154801/2009 OKP, nápravu.
Od ů vo d ně n í:
I.
Ministerstvu vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy (dále též jako
„nadřízený 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“), při vyřizování žádosti o informace, vedené povinným subjektem pod
sp. zn. S-JMK 154801/2009 OKP
Z předložené spisové dokumentace vyplývá, že žadatel se dne
15. listopadu 2009 v souladu s InfZ obrátil prostřednictvím elektronické podatelny
na Jihomoravský kraj se žádostí o poskytnutí informací (žádost byla doručena
dne 16. listopadu 2009). V tomto podání, označeném jako „Věc: žádost
o informace podle zákona 106/99 – Půjčka od EIB/1a“ žadatel na základě
připojeného internetového článku požadoval předat: „kopie veškeré
korespondence JMK a EIB od 1.1.2009, a to včetně veškerých dokumentů
k projektům z oblasti Pasohlávek.“
Povinný subjekt dopisem (Výzva k zaplacení úhrady za požadované
informace) ze dne 30. listopadu 2009, č. j. JMK 160699/2009, sp. zn. S-JMK
154801/2009/OKP, vyzval žadatele k zaplacení úhrady za požadované
informace podle § 17 InfZ. Krajský úřad dále citoval ustanovení § 17 odst. 1 InfZ
a rozepsal úhradu následovně“
„Korespondence mezi EIB a kanceláří hejtmana
1. Černobílé kopie formát A4 oboustranný 1x – á 2,00 Kč = 2,00 Kč
2. Opatření technických nosičů dat – 1 ks CD á 8,00 Kč = 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 6 hodin času pracovníků odboru ekonomického tj.
1 hod. á 216,00 Kč = 5 x 216,00 = 1080,00 Kč.
4. Odeslání informací žadateli (náklady na poštovní služby stanovené dle
platných tarifů České pošty) – 30,40 Kč.
Výše úhrady za požadované informace činí Kč 1120,40.“
Žadatel byl současně vyzván, aby náklady uhradil do 60 dnů od obdržení této
výzvy, a poučen o možnosti odložení žádosti, jestliže výzvě o úhradu nákladů
nebude ve stanovené lhůtě vyhověno.
Proti tomuto postupu si žadatel následně dne 16. prosince 2009 podal
stížnost označenou jako „Stížnost na výši úhrady při vyřizování žádosti
o informace podle § 16a zákona 106/1999 Sb. – K žádosti o informace „Půjčka
od EIB/1a.“ V bodě I. své stížnosti stěžovatel tvrdil, že „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.“ V bodě II. pak tvrdil, 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.“
V přípise č.j. JMK 171830/2009 ze dne 23. prosince 2009, jímž byla
stížnost včetně souvisejících podkladů předána Ministerstvu vnitra, povinný
subjekt uvedl, že dodržel zákonné lhůty pro zaslání výzvy k úhradě nákladů a ve
výzvě bylo řádně uvedeno jak množství poskytnutých kopií, tak i v počtu
poskytnutých CD. Dle jeho názoru „Dokumenty uložené na tomto technickém
nosiči dat se týkají předmětu žádosti, tudíž nevyvstala potřeba blíže specifikovat
jednotlivé dokumenty či soubory již vzhledem ke skutečnosti, že žadatel je
povinen uhradit částku za technický nosič, nikoliv za jednotlivé informace na něm
uložené.(…) Žadatel není vyzýván k úhradě za poskytnuté informace, ale za
technický nosič dat.“ Dle jeho názoru je z výzvy zřejmé, na základě jakých
skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Závěrem navrhl, aby
výše úhrady byla potvrzena.
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. 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.
III./A
Pro uplatnění nároku na úhradu nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných informací stanoví § 17 odst. 3 InfZ čtyři základní podmínky, jež
musí být kumulativně splněny. V opačném případě nárok na úhradu nákladů
zaniká. Těmito podmínkami jsou: a) oznámení požadavku úhrady žadateli;
b) písemnost tohoto oznámení; c) oznámení musí předcházet poskytnutí

informací; d) z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým
způsobem byla vyčíslena výše úhrady. Žádné další požadavky InfZ, ani
prováděcí nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad
a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím, nestanoví.
InfZ výslovně nestanoví, jak mají být skutečnosti (informace) rozhodné pro
výpočet výše úhrady definovány. 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. 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.
III./B
V posuzovaném případě povinný subjekt výši úhrady vyčíslil takto:
„Černobílé kopie formát A4 oboustranný 1x – á 2,00 Kč = 2,00 Kč; opatření
technických nosičů dat – 1 ks CD á 8,00 Kč = 8,00 Kč; 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 6 hodin času
pracovníků odboru ekonomického tj. 1 hod. á 216,00 Kč = 5 x 216,00 = 1080,00
Kč.; odeslání informací žadateli (náklady na poštovní služby stanovené dle
platných tarifů České pošty) – 30,40 Kč. Výše úhrady za požadované informace
činí Kč 1120,40.“ Způsob, jímž jsou specifikovány náklady na xeroxové kopie,
nosiče dat (CD) i náklady vynaložené na poštovní služby považujeme za
dostatečný, kdy žadatel si tak může udělat přesnou představu o výši nákladů
i o tom, proč jsou po něm povinným subjektem požadovány.
Povinnému subjektu je však nutno vzhledem k požadované úhradě za
mimořádné vyhledávání informací vytknout, že ve své Výzvě k zaplacení úhrady
za požadované informace 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, aniž by v těchto případech aplikoval
institut mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací. Z tohoto pohledu se tedy
nelze z Výzvy k zaplacení úhrady za požadované informace dopátrat zákonem
požadovaných skutečností, na základě kterých byla výše úhrady povinným
subjektem vyčíslena. Ve své průvodní zprávě č.j. JMK 171830/2009 ze dne
23. prosince 2009, jímž byla stížnost včetně souvisejících podkladů předána
Ministerstvu vnitra, povinný subjekt k obsahu nosiče dat (CD) mimojiné uvádí:
„Na tomto nosiči jsou uloženy materiály od 4 odborů. Jen odbor ekonomický
poskytuje k této žádosti 18 dokumentů, nejinak je tomu z hlediska velikosti
poskytnutých informací u odboru sociálních věcí.“ Tento způsob odůvodnění
však žadateli ve Výzvě k zaplacení úhrady 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 informací. Je však z hlediska
práva na svobodný přístup k informacím žádoucí, aby žadatel byl ve Výzvě
k zaplacení úhrady za požadované informace dostatečně seznámen s důvody
vztahujícími se k původu, resp. skutečnostem, které vedly povinný subjekt
k vyčíslení požadované částky. Je přitom třeba dodat, že nadřízený orgán
nezpochybňuje skutečnost, že povinný subjekt skutečně vynaložil náklady na
mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací o objemu 6 hodin času svého
pracovníka. Nesplnění povinnosti stanovené povinnému subjektu v ustanovení
§ 17 odst. 3 InfZ bylo nadřízeným orgánem shledáno v nedostatečném
odůvodnění Výzvy k zaplacení úhrady za požadované informace ze dne
30. 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 průvodní zprávy č.j. JMK 171830/2009 ze dne 23. prosince 2009.
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.
Na základě výše uvedených skutečností tedy rozhodlo Ministerstvo vnitra
o stížnosti stěžovatele tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí,
tj. v souladu s § 16a odst. 7 písm. c) rozhodlo o pochybení povinného subjektu
a uložilo mu, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí zjednal nápravu.

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.

2.

3.

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 kontrolního
a právního, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno; k sp. zn. S-JMK 154801/2009 OKP.
Stejnopis rozhodnut í č. 2 bude doručen prostřednict vím datové schránky povinnému subjektu
– Jihomoravskému kraji, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního
a právního, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno; k sp. zn. S-JMK 154801/2009 OKP.
Stejnopis rozhodnutí č. 3 bude doručen do vlastních rukou (s dodejkou) stěžovateli –
občanskému sdružení Občané za ochranu k vality bydlení v Brně-Kníničk ách, 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. Martin Vašica
tel. č.:
974 816 485
e-mail:
mvasica@mvcr.cz

