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ROZHODNUTÍ
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 (dále jako „žadatel“ nebo „stěžovatel“),
ze dne 16. prosince 2009, na výši úhrady uplatněné Jihomoravským krajem při
vyřizování žádosti stěžovatele o poskytnutí informací, podané dne 15. listopadu
2009 a vedené povinným subjektem pod sp. zn. S-JMK 154834/2009 OKP,
tak to:
Povinnému subjektu – Jihomoravskému kraji, Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje – se přikazuje, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí zjednal ve věci úhrady nákladů, oznámené žadateli
sdělením ze dne 26. listopadu 2009, č. j. JMK 159745/2009, nápravu.
Od ů vo d ně n í:
I.
Ministerstvu vnitra (dále též jako „nadřízený orgán“) byla dne 30. prosince
2009 předložena Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle ustanovení § 16a
odst. 5 InfZ stížnost žadatele směřující proti povinným subjektem uplatněné
úhradě nákladů za vyřízení žádosti o informace, podané stěžovatelem dne
15. listopadu 2009 a vedené povinným subjektem pod sp. zn. S-JMK
154834/2009 OKP.
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Předmětem žádosti o informace byly v daném případě informace,
související s pracovní cestou zástupců kraje do Rakouska v termínu od 12. do
15. července 2009, a sice: a) kopie veškeré korespondence, která předcházela
této konkrétní cestě, b) kopie itineráře pro celou cestu, c) kompletní vyúčtování
cesty všech cestujících osob, včetně účtu za ubytování, účtu za mimořádná
vydání, doložení cest autem atd., veškerá korespondence ve věci objednávek
ubytování atd., d) kopii veškerých dokumentů, které cestující osoby získaly a
předaly, e) sdělení, s kterými konkrétními osobami cestující osoby jednaly, kdy a
kde tato jednání proběhla, o co se při těchto jednáních jednalo a jakých závěrů
bylo docíleno. Současně požadujeme předat záznamy/zápisy z těchto jednání a
cestovní zprávy všech cestujících osob, f) kopie veškeré korespondence, která
následovala po této konkrétní cestě a byla v souvislosti s ní. Korespondencí se
rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá i odeslaná.
Po shromáždění vyžádaných informací byla žadateli dopisem ze dne
26. listopadu 2009, č. j. JMK 159745/2009, zaslána výzva k zaplacení úhrady za
požadované informace. Povinný subjekt v tomto dopise provedl rozepsání
úhrady a její celkovou výši stanovil jako součet jednotlivých položek na částku
855,- Kč [18,- Kč (tisk na tiskárně PC formát A4 jednostranný 18 á 1,- Kč); 16,Kč (černobílé kopie formát A4 jednostranný 16 á 1,- Kč); 120,- Kč (tisk na
tiskárně PC formát A4 oboustranný 60 á 2,- Kč); 12,- Kč (černobílé kopie formát
A4 oboustranný 6 á 2,- Kč); 648,- Kč (3 hodiny mimořádně rozsáhlého vyhledání
informací á 216,- Kč); 40,90,- Kč (odeslání informací žadateli dle platných tarifů
České pošty)].
Dne 21. prosince 2009 obdržel povinný subjekt prostřednictvím podatelny
stížnost na výši úhrady při vyřizování žádosti o informace. V této stížnosti žadatel
povinnému subjektu vytkl, že jeho postup spočívá na nesprávném právním
posouzení věci a odporuje zákonu. V konkrétní rovině namítl stěžovatel
následující pochybení povinného subjektu. Povinný subjekt dle názoru
stěžovatele nedostatečně popsal, co míní předat, neboť každý předávaný
dokument musí být jasně specifikován a musí být uvedeno, co bude předáno
elektronicky a co ve formě xeroxové kopie. Povinný subjekt dále dle stěžovatele
nemá právo požadovat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací,
neboť má mít správně vedený spisový materiál. Pokud by tomu tak bylo, pak by
měl mít všechny požadované dokumenty na jednom místě a to by mu nemohlo
trvat více než několik minut.
Povinný subjekt ve svém stanovisku k podané stížnosti (dopis ze dne
22. prosince 2009, č. j. JMK 171628/2009) uvedl, že základní podmínky,
kladené zákonem na uplatnění nároku na úhradu nákladů v souvislosti
s vyřízením žádosti o informace (oznámení požadavku úhrady žadateli,
písemnost tohoto oznámení, skutečnost, že oznámení musí předcházet
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poskytnutí informací a z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých
skutečností a jakým způsobem byla vyčíslena výše úhrady) byly povinným
subjektem v daném případě splněny. K jednotlivým, výše uvedeným námitkám
stěžovatele povinný subjekt uvedl, že zákon výslovně nestanoví, jak mají být
skutečnosti rozhodné pro výpočet úhrady definovány. V daném případě by těmito
skutečnostmi měly být rozsah dokumentů obsahujících požadované informace
a náklady spojené s jejich odesláním. Stěžovatelem požadované informace bylo
třeba vyhledat v programu spisové služby Ginis a současně fyzicky ve spolupráci
dvou oddělení odboru ekonomického. O těchto skutečnostech byl žadatel ve
výzvě řádně informován.
II.
Poté, co Ministerstvo vnitra dovodilo s ohledem na předmět žádosti
(povahu požadovaných informací) svou věcnou příslušnost k rozhodnutí
o stížnosti a ověřilo rovněž včasnost jejího podání, zabývalo se posouzením její
důvodnosti, resp. zákonnosti postupu kraje při vyřizování stěžovatelovy žádosti
o informace. Ministerstvo vnitra dospělo v této souvislosti k závěru, že stížnost je
důvodná, neboť povinný subjekt úhradu z dále rozvedených důvodů nestanovil
v souladu se zákonem a v odpovídající výši.
Při přezkumu výše úhrady se nadřízený orgán nejdříve zabýval tím, zda
povinný subjekt uplatnil úhradu nákladů v zákonem předvídané době. K otázce
lhůty, v níž musí povinný subjekt uplatnit svůj nárok na úhradu nákladů, aby
nedošlo k jeho zániku, se Ministerstvo vnitra již podrobně vyslovilo v jiných svých
rozhodnutích, která se rovněž týkala stěžovatele a Jihomoravského kraje (např.
rozhodnutí ze dne 13. srpna 2007, č. j. ODK-1301-4/2-2007), přičemž dospělo
k závěru, že ačkoli tak zákon výslovně nestanoví, musí být nárok na úhradu
nákladů uplatněn ve lhůtě pro vyřízení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. d/ InfZ).
V daném případě byla tato podmínka povinným subjektem splněna, neboť žádost
o informace obdržel povinný subjekt dne 15. listopadu 2009 a výzva k zaplacení
úhrady byla vypravena dne 30. listopadu 2009.
Dále bylo třeba zaměřit pozornost na způsob, jímž byla výše úhrady
žadateli sdělena. Ustanovení § 17 odst. 3 InfZ povinnému subjektu ukládá, aby
z oznámení bylo zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla
výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Podle názoru stěžovatele přitom
způsob, kterým mu povinný subjekt požadovanou výši úhrady sdělil, nebyl
v souladu se zákonem. Jak Ministerstvo vnitra již rovněž konstatovalo ve svých
předchozích rozhodnutích (např. ve zmíněném rozhodnutí č. j. ODK-1301-4/22007) musí mít žadatel z oznámení možnost prověřit způsob výpočtu úhrady,
nikoli však nezbytně získat předběžnou znalost o obsahu všech vyžádaných
dokumentů, a proto i míru konkrétnosti oznámení podle § 17 odst. 3 InfZ je třeba
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hodnotit případ od případu (z dikce tohoto ustanovení nelze dovodit povinnost,
aby oznámení nutně vždy obsahovalo seznam dokumentů, které mají být
vydány, byť na druhou stranu asi nelze zcela vyloučit případy, ve kterých
povinnost odůvodnit výši nákladů jinak než takovým výčtem nebude možno
splnit). Podle názoru nadřízeného správního orgánu byl způsob oznámení
úhrady žadateli po „technické“ stránce v souladu se zákonem a výše úhrady tak
byla
odůvodněna
dostatečným
a
z hlediska
nadřízeného
orgánu
přezkoumatelným způsobem (součástí správního spisu, předloženého povinným
subjektem, jsou rovněž shromážděné informace, které měly být po zaplacení
úhrady žadateli poskytnuty). Z výzvy zpracované povinným subjektem měl
žadatel možnost dostatečného ověření způsobu výpočtu celkové úhrady, jakož
i získat základní přehled o okruhu dokumentů zahrnutých povinným subjektem
do rozsahu žádosti.
Přesto dospělo Ministerstvo vnitra k závěru o pochybení povinného
subjektu. Ačkoliv se Ministerstvo vnitra neztotožňuje s námitkou stěžovatele, že
z výzvy musí být zřejmé, jaké dokumenty hodlá povinný subjekt poskytnout
elektronicky a jaké ve formě listinných kopií, je v této souvislosti třeba uvést, že
dle InfZ by mělo být elektronické poskytnutí informace, je-li možné s přihlédnutím
k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, povinným
subjektem upřednostněno (§ 4 odst. 5 InfZ). Kromě toho je povinný subjekt
zásadně povinen respektovat formát informace požadovaný žadatelem (§ 4 odst.
3 InfZ), přičemž žadatel v daném případě ve své žádosti uvedl, že požaduje
odeslání informací buď elektronicky nebo na poštovní adresu. Z těchto
skutečností, jakož i ze smyslu úhrady (jímž je zjednodušeně řečeno umožnit
povinnému subjektu požadovat uhrazení nákladů nezbytných pro vyřízení
žádosti) vyplývá, že povinný subjekt v daném případě překročil zmíněný rámec
„nezbytnosti“, když uplatnil vůči žadateli i nárok na úhradu nákladů, které
vzniknout nemusely. Součástí shromážděných informací, připravených
k poskytnutí žadateli, jsou totiž i dokumenty, které má povinný subjekt k dispozici
v elektronické podobě (vyúčtování zahraniční cesty pro jednotlivé účastníky)
a tyto dokumenty tedy povinný subjekt měl žadateli poskytnout elektronicky
a nikoliv je tisknout a požadovat uhrazení nákladů za tisk. Na této skutečnosti nic
nemění, že vytištěné formuláře vyúčtování cesty byly povinným subjektem
následně doplněny o vlastnoručně psaný údaj, obsahující datum a podpis úřední
osoby. Takové doplnění nebylo pro účely vyřízení žádosti nezbytné, neboť daný
formulář obsahuje (v elektronické podobě) všechny údaje potřebné pro řádné
vyřízení žádosti.
Povinnému subjektu je dále 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
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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
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
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nákladů za požadované informace dostatečně jasně zdůvodnit skutečnosti, které
povinný subjekt vedly k vyčíslení požadované částky.
Z výše uvedeného vyplývá, že povinný subjekt svůj nárok na úhradu
nákladů neuplatnil v celém požadovaném rozsahu oprávněně, a proto
Ministerstvo vnitra rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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
v zastoupení

otisk úředního razítka

Ing. Tomáš Pösl
Zástupce ředitelky odboru

Rozdělovník:
1. Stejnopis rozhodnutí č. 1 zůstává součástí správního spisu a v rámci vrác eného originálu
správního spisu bude doručen do vlastních rukou (s dodejkou) povinnému subjektu –
Jihomoravskému kraji, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolnímu a právnímu,
Žerot ínovo nám. 3/5, 601 82 Brno; k sp. zn. S–JMK 154834/2009 OKP.
2. Stejnopis roz hodnut 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 154834/2009 OKP.
3. Stejnopis rozhodnutí č. 3 bude doručen do vlastních rukou (s dodejkou) stěžovateli –
občanskému sdružení Občané za ochranu k vality bydlení v B rně-Kníničkách, Rozdrojovic ích
a Jinačovic ích, IČ: 26653486, se sídlem U luhu 23, 635 00 Brno.
4. Stejnopis rozhodnut í č. 4 zůstává součástí kopie spisu uložené u Ministerst va vnitra.

Vyřizuje: Mgr. Lukáš Rothanzl
tel. č.:
974 816 419
e-mail:
lukasrot@mvcr.cz

6

