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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. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodlo podle § 16a
odst. 7 písm. a) 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 9. ledna 2010, na postup Jihomoravského kraje, Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, při vyřizování žádosti stěžovatele o poskytnutí informací,
podané dne 7. prosince 2009 a vedené povinným subjektem pod sp. zn. JMK
163679/2009 OKP,
tak to:
Výše úhrady nákladů, sdělená žadateli dopisem povinného subjektu
– Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje – ze dne
29. prosince 2009, č. j. JMK 564/2010, sp. zn. S-JMK 163679/2009 OKP,
se p o t v r z u j e .
Od ů vo d ně n í:
I.
Ministerstvu vnitra byla dne 20. ledna 2010 předložena Krajským úřadem
Jihomoravského kraje dle ustanovení § 16a odst. 4 a 5 InfZ stížnost žadatele na
postup povinného subjektu - Jihomoravského kraje, Krajského úřadu
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Jihomoravského kraje - při vyřizování žádosti o poskytnutí informace, podané
dne 7. prosince 2009 a vedené povinným subjektem pod sp. zn.
JMK 163679/2009 OKP, konkrétně na výši úhrady nákladů za poskytnutí
informací, sdělenou stěžovateli v dopise povinného subjektu ze dne 29. prosince
2009, č. j. JMK 564/2010. Z předložené spisové dokumentace byly zjištěny
následující skutečnosti relevantní pro posouzení podané stížnosti.
Žadatel se obrátil na povinný subjekt se žádostí datovanou dnem
5. prosince 2009 o poskytnutí informace s názvem „Žádost o informace dle
zákona 106/99 – Cesta do Bruselu – podpis deklarace k Baltsko-Adriatickému
silničnímu koridoru“, která byla podána dne 7. prosince 2009. V této žádosti
žadatel požadoval: „V týdnu 30. 11. - 4.12. 2009 vykonaly osoby, včetně radního
„Šifalady“ a radní Sokolové cestu do Bruselu: Požadujeme předat
a) kopie veškeré korespondence, která předcházela této konkrétní cestě, a to
včetně veškeré korespondence ve věci „podepsiovaného“ memoranda, a to
od 1. 1. 2009
b) kopii itineráře pro celou cestu
c) kompletního vyúčtování cesty všech cestujících osob, včetně účtů za
ubytování, účtů za mimořádná vydání, doložení cest autem, atd., veškeré
korespondence ve věci objednávek ubytování atd.
d) Kopii veškerých dokumentů, které cestující osoby získaly/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.
f) předat záznamy / zápisy z těchto jednání a cestovní správy všech cestujících
osob
g) podat konkrétní sdělení, co vlastně v Bruselu vykonala radní Sokolová a co
konkrétního vykonal radní Šifalda.
h) kopie veškeré korespondence, která následovala po této konkrétní cestě
a byla v souvislosti s ní.
i) kopii podepsané deklarace a průvodní korespondence, kterou byla deklarace
doručena Evropské komisi a všem dalším adresátům
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová,
přijatá i odeslaná. Identické dokumenty se požadují pouze 1x.“.
Tato žádost je povinným subjektem vedena pod sp. zn.
JMK 163679/2009. V rámci vnitřní komunikace u povinného subjektu byly dne
14. prosince 2009 osloveny s žádostí o spolupráci odbor vnějších vztahů, odbor
ekonomický a odbor kancelář ředitele. Vzhledem k tomu, že poskytnutí informací
si vyžádalo konzultaci mezi více složkami povinného subjektu, které mají
závažný zájem na předmětu žádosti, povinný subjekt v souladu s ustanovením
§ 14 odst. 7 písm. c) InfZ prodloužil lhůtu pro vyřízení žádosti do 1. ledna,
resp. 4. ledna 2010, a to sdělením č. j. JMK 170705/2009 ze dne 21. prosince
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2009 doručeným do vlastních rukou (s dodejkou) žadateli. Podle dodejky žadatel
toto sdělení převzal dne 23. prosince 2009.
Povinný subjekt shromáždil požadované informace a dopisem ze dne
29. prosince 2009, č. j. JMK 564/2010, vyzval žadatele podle § 17 odst. 3 InfZ
k úhradě nákladů za poskytnutí vyhledaných informací ve výši 47,40 Kč; výzva
byla doručena do vlastních rukou (s dodejkou) žadateli. Podle dodejky žadatel
toto sdělení převzal dne 8. ledna 2010.
Proti výši úhrady podal žadatel dne 11. ledna 2010 stížnost datovanou
9. lednem 2010 a označenou jako „Stížnost na výši úhrady při vyřizování žádosti
o informace podle § 16a zákona 106/1999 Sb. – K žádosti o informace „Cesta do
Bruselu – podpis deklarace k Baltsko-Adriatickému silničnímu koridoru“, která
byla elektronické podatelně Jihomoravského kraje podána dne 11. ledna 2010.
Povinnému subjektu stěžovatel především vytýká nesprávné právní posouzení
věci a postup při rozhodování v rozporu se zákonem. Stěžovatel v bodu
I. odůvodnění své stížnosti uvádí: „Povinný subjekt nenaplnil požadavek, že
musí v zákonné lhůtě, zde tedy 15denní, informovat žadatele o požadavku na
úhradu nákladů (viz rozhodnutí Ministerstva vnitra čj. ODK-2944/2-2007 ze dne
31. 12. 2007 a rozhodnutí čj. ODK-1301-4/2-2007 z 13. 8. 2007, kde ministerstvo
vnitra rozhodlo, že nárok na úhradu nákladů musí být uplatněn ve lhůtě pro
vyřízení žádosti dle ust. § 14 odst. 5 písm. d) InfZ). Stejně rozhodlo i MMR
v rozhodnutí čj. 43189/2007-84/1099 ze dne 14. prosince 2007. Povinný subjekt
tedy ztratil nárok na úhradu.“. Stěžovatel v bodu II. odůvodnění své stížnosti
uvádí: „Vzhledem k obstrukčním postupům JMK jsme požadovanou částku
zaplatili. Povinný subjekt je tedy povinen informace neprodleně vydat. Tímto
požadujeme zaplacenou částku převést zpět na účet, z kterého proběhla úhrada
a zaslat sdělení o této úhradě v písemné formě neprodleně po vrácení peněz.“
Závěrem stížnosti (v bodu III. odůvodnění stížnosti) stěžovatel navrhuje, aby
nadřízený orgán rozhodl tak, že všechny požadované informace budou vydány
bez nároku povinného subjektu na úhradu.
V dopise, jímž byla stížnost spolu s příslušným spisem předána
Ministerstvu vnitra (dopis ze dne 15. ledna 2010, č. j. JMK 3711/2010), povinný
subjekt především uvedl, že prověřil existenci požadovaných informací mezi jeho
jednotlivými složkami, které by mohly mít závažný zájem na předmětu žádosti
a doložil to interním sdělením odboru kontrolního a právního a jednotlivých
odborů, a to odboru vnějších vztahů, odboru ekonomického a odboru kancelář
ředitele. Vzhledem k tomu, že poskytnutí informací si vyžádalo konzultace mezi
více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu
žádosti, povinný subjekt v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 písm. c) InfZ
prodloužil lhůtu pro vyřízení žádosti do 1. ledna 2010, což provedl ve sdělení
Jihomoravského kraje č.j. JMK 170705/2009 ze dne 21. prosince 2009, které
zaslal žadateli. Žadatel toto sdělení převzal 23. prosince 2009.
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Dále povinný subjekt uvedl, že dle ustanovení § 17 odst. 1 InfZ jsou
povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat
náhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií,
opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Dle
ustanovení § 17 odst. 3 téhož zákona v případě, že bude povinný subjekt za
poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu
s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé,
na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným
subjektem vyčíslena.
Dále povinný subjekt uvedl, že s ohledem na skutečnost, že poskytnutí
požadovaných informací je spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byl
žadatel písemně sdělením č. j. JMK 564/2010 ze dne 29. prosince 2009 vyzván
podle § 17 odst. 3 InfZ k zaplacení úhrady za požadované informace
a současně bylo žadateli sděleno, že požadované informace mu budou
poskytnuty až po prokázání provedené celkové úhrady nákladů.
K námitce stěžovatele uvedené v bodu I. odůvodnění stížnosti uvedl, že
dle jeho názoru neztratil nárok na úhradu nákladů za poskytnutí informace, neboť
při vyřizování žádosti o informace postupoval v souladu se zákonem. Vyřizování
žádosti si vyžádalo konzultaci mezi jednotlivými složkami povinného subjektu,
které mají závažný zájem na předmětu žádosti. Dle ustanovení § 14 odst. 7 InfZ
může povinný subjekt lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit ze závažných
důvodů, nejvýše však o deset dní. Povinný subjekt uvedl, že důvodem pro
prodloužení lhůty je řádné vyřízení žádosti žadatele. Připomněl, že InfZ výslovně
nestanoví náležitosti, které by takovéto oznámení o prodloužení lhůty mělo
obsahovat a že je zde pouze uvedeno, že lhůtu může povinný subjekt prodloužit
pouze „ze závažných důvodů“ (tedy tak, jak tomu tedy bylo v tomto případě).
Vzhledem k tomu, že byla v souladu se zákonem prodloužena lhůta pro
poskytnutí informací a žadateli bylo zasláno oznámení o prodloužení lhůty, má
povinný subjekt povinnost poskytnout požadované informace v této
„prodloužené“ lhůtě. Povinný subjekt uvedl, že žadateli byla ve lhůtě pro
poskytnutí informace zaslána Výzva k úhradě nákladů za požadované informace
tak, že byly splněny podmínky stanovené v ust. § 17 odst. 1 a 3 InfZ. Povinný
subjekt uvedl, že má za to, že výzva k úhradě nákladů za požadované informace
byla žadateli zaslána v souladu se zákonem, řádně a včas, a že tedy povinný
subjekt nárok na náhradu nákladů neztrácí.
Povinný subjekt závěrem uvedl, že z oznámení dle § 17 odst. 3 InfZ
(výzva k úhradě nákladů) je zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým
způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Žadatel je tedy schopen si ověřit, jakým
způsobem byla výše úhrady vyčíslena a zda je toto vyčíslení správné (např. zda
v požadovaných kopiích nejsou zahrnuty i kopie, které žadatel nežádal, nebo zda
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je výše správně vypočítána). Výše úhrady je pak řádně stanovena v souladu se
směrnicí 12/INA-KrÚ Svobodný přístup k informacím – Sazebník úhrad
a licenčních odměn za poskytování informací Jihomoravským krajem a jeho
orgány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, přičemž tento sazebník je zveřejněn na webových
stránkách povinného subjektu na adrese www.kr-jihomoravsky.cz v sekci Úřední
deska / Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. / 15.1. Sazebník úhrad za
poskytování informací.
Ministerstvo vnitra obdrželo stížnost spolu s celým spisovým materiálem
dne 20. ledna 2010.
II.
Ministerstvo vnitra se v rámci přezkumu postupu povinného subjektu
nejdříve muselo zabývat otázkou své věcné příslušnosti k rozhodnutí o podané
stížnosti.
Z obsahu žádosti o poskytnutí informace vyplývá, že se žadatel domáhal
poskytnutí informací (kopiemi dokumentů) o cestě osob, včetně radního
„Šifalady“ a radní Sokolové do Bruselu v týdnu 30. 11. - 4.12. 2009. Podle § 14
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o krajích“), náleží záležitosti, které jsou v zájmu kraje
a občanů kraje do samostatné působnosti kraje. Problematika zahraničních cest
není v zákonu o krajích výslovně upravena, nicméně protože spolupráce
územních samosprávných celků (§ 28 zákona o krajích) náleží rovněž do
samostatné působnosti, lze i otázky zahraničních cest podřadit do působnosti
samostatné (kromě toho ustanovení § 4 zákona o krajích svěřuje do samostatné
působnosti všechny záležitosti, které nejsou výslovně stanoveny jako působnost
přenesená). Podle názoru Ministerstva vnitra proto lze požadovanou informaci
považovat za informaci týkající se samostatné působnosti povinného subjektu
– Jihomoravského kraje.
Podle ustanovení § 16a odst. 4 InfZ rozhoduje o stížnosti nadřízený orgán,
pro jehož určení InfZ odkazuje ve svém § 20 odst. 4 na ustanovení § 178
správního řádu. Podle § 178 odst. 1 správního řádu je nadřízeným orgánem ten
správní orgán, o kterém to stanoví zvláštní zákon, jinak ten správní orgán, který
podle zákona rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor. Nebude-li možné
určit nadřízený správní orgán podle odst. 1 citovaného ustanovení, je
aplikovatelné ustanovení § 178 odst. 2 správního řádu, podle kterého je
nadřízeným orgánem kraje v řízení vedeném v samostatné působnosti
Ministerstvo vnitra, v řízení vedeném v působnosti přenesené věcně příslušný
ústřední správní úřad. Podle § 94 odst. 1 zákona o krajích je k přezkoumávání
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rozhodnutí krajského úřadu o právech a povinnostech fyzických a právnických
osob ve věcech patřících do samostatné působnosti kraje, a tedy i k rozhodování
o odvoláních proti takovým rozhodnutím, příslušné Ministerstvo vnitra.
Nadřízeným správním orgánem orgánu kraje při výkonu samostatné působnosti
je proto podle § 178 odst. 1 správního řádu Ministerstvo vnitra, které je z tohoto
důvodu podle nadřízeným orgánem povinného subjektu – Jihomoravského kraje
- ve smyslu § 16a odst. 4 InfZ. Ministerstvo vnitra je tudíž k vyřízení podané
stížnosti věcně příslušné. Pro úplnost lze dodat, že věcná příslušnost
Ministerstva vnitra by byla dána i v případě, pokud by ustanovení § 178 odst. 2
správního řádu bylo považováno ve vztahu k odstavci 1 tohoto paragrafu za
ustanovení speciální.
III.
Před věcným přezkumem postupu povinného subjektu bylo dále nutné
zjistit, zda byly splněny podmínky pro podání stížnosti. Žádost o informaci byla
krajskému úřadu podána dne 7. prosince 2009. Dopisem ze dne 29. prosince
2009, č. j. JMK 564/2010, vyzval povinný subjekt podle § 17 odst. 3 InfZ žadatele
k zaplacení úhrady nákladů za poskytnutí informací. Podle § 16a odst. 3 písm. a)
InfZ se stížnost podává u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení
sdělení podle § 17 odst. 3 InfZ (oznámení o výši úhrady). Proti tomuto způsobu
vyřízení žádosti o poskytnutí informace podal žadatel stížnost, která byla
krajskému úřadu doručena dne 8. ledna 2010, tedy v zákonné 30denní lhůtě pro
podání stížnosti podle § 16a odst. 3 písm. a) InfZ, tudíž Ministerstvo vnitra mohlo
přistoupit k věcnému posouzení výše stanovené úhrady.
IV.
Ministerstvo vnitra přezkoumalo postup Krajského úřadu Jihomoravského
kraje při vyřizování žádosti o poskytnutí informace v intencích InfZ a dospělo
k závěru, že povinný subjekt při určení výše úhrady nákladů postupoval
v souladu s § 17 InfZ, a proto stanovenou výši podle § 16a odst. 7 písm. a) InfZ
potvrdilo.
Povinnému subjektu stěžovatel především vytýká nesprávné právní
posouzení věci a postup při rozhodování v rozporu se zákonem.
Ministerstvo vnitra se tedy na prvním místě zabývalo oprávněním
povinného subjektu požadovat podle § 17 InfZ úhradu nákladů spojených
s poskytováním informací. Podle ustanovení § 17 odst. 1 InfZ jsou povinné
subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši,
která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením
technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může
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vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Prováděcí
nařízení č. 173/2006 Sb. pak v této souvislosti počítá s určením výše této úhrady
v závislosti na druhu kopie a použité technologii kopírování (§ 4 citovaného
nařízení).
InfZ – ačkoli tak výslovně nestanoví – vychází z principu bezplatného
poskytování informací, a z tohoto hlediska je třeba vnímat i „výjimku“ vyplývající
z § 17 InfZ, který umožňuje žádat úhradu určitých omezených nákladů spojených
s poskytováním informací. Na druhou stranu však při posuzování oprávněnosti
výše konkrétních požadovaných nákladů není možné vystačit pouze s jejich
hodnocením z hlediska žadatele o informace. Je to totiž především povinný
subjekt, který žádost vyřizuje, a tudíž oprávněnost výše nákladů by měla být
posuzována též z jeho hlediska, neboť smyslem úhrady nákladů je „úhrada toho,
co povinný subjekt skutečně musel nebo bude muset vynaložit na poskytnutí
informace žadateli“, a to přitom nebude v rozporu se zákonem.
Ministerstvo vnitra k tomu ještě uvádí, že požadovat úhradu nákladů je
právem povinného subjektu v případě, že jsou splněny zákonem předpokládané
důvody. Ostatně podáním žádosti o informace je žadatel srozuměn s možností,
že povinný subjekt bude za splnění zákonem stanových podmínek žádat úhradu
nákladů. Zatímco úhradu nákladů spojených s vyhledáním informací je povinný
subjekt oprávněn vyžadovat jen tehdy, je-li toto vyhledání „mimořádně rozsáhlé“,
úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat
a s odesláním informací žadateli zásadně vždy, tj. ve vztahu k jakékoli
požadované informaci, a to dokonce bez ohledu na výši těchto nákladů.
Z oznámení podle § 17 odst. 3 InfZ by měl být žadatel schopen posoudit,
zda povinný subjekt výši náhrady stanovil způsobem odpovídajícím zákonu.
Jinými slovy - zaslaná výzva musí být dostatečným způsobem a dostatečně
konkrétně odůvodněna.
Ve výzvě povinný subjekt uvedl seznam poskytovaných dokumentů
s označením vypovídajícím o jejich obsahu. Vyčíslení úhrady nákladů provedl
povinný subjekt v další části dopisu souhrnně podle jednotlivých nákladů tak, aby
odpovídalo sazebníku úhrad nákladů povinného subjektu zveřejněnému na
webových stránkách Jihomoravského kraje (navštíveno 2. 2. 2010) na adrese:
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=57424&TypeID=2 (dále jen
„sazebník úhrad JMK“). Celkem bylo žadateli předepsáno k úhradě 47,40 Kč,
a to 7,00 Kč za 7 jednostranných černobílých kopií formátu A4 (á 1, 00 Kč), dále
2,00 Kč za 1 černobílou oboustrannou kopii formátu A4 (á 2,00,- Kč), dále částka
8,- Kč za opatření technických nosičů dat – 1 ks CD (á 8,00,- Kč) a částka
30,40 Kč za odeslání informací žadateli (náklady na poštovní služby stanovené
podle platných tarifů České pošty, s.p.).
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Nadřízený orgán v této souvislosti zjistil, že povinný subjekt tím, že
dostatečně konkrétně odůvodnil výši úhrady, nepochybil a zejména nepřekročil
meze svého práva žádat úhradu nákladů, jak vyplývají z § 17 odst. 1 InfZ
a prováděcího nařízení č. 173/2006 Sb. Ministerstvo vnitra z toho důvodu
námitku stěžovatele proti výši úhrady považuje za nedůvodnou.
Ministerstvo vnitra odmítá názor stěžovatele, že povinný subjekt nemá,
resp. ztrácí nárok na úhradu nákladů, jako neoprávněný, stejně jako jeho
nepodložený požadavek, aby jím zaplacenou úhradu nákladů povinný subjekt
převedl zpět na účet, z kterého proběhla úhrada a zaslal sdělení o této úhradě
v písemné formě neprodleně po vrácení peněz. Stěžovatel neprokázal, že
úhradu nákladů povinnému subjektu zaplatil, ale i kdyby tomu tak bylo, nemění to
nic na nároku povinného subjektu na úhradu nákladů, který je občanskoprávní.
V té souvislosti Ministerstvo vnitra odkazuje na judikát k povaze nákladů
za poskytnutí informace, a to na (nepublikovaný) rozsudek Krajského soudu
v Českých Budějovicích ze dne 25. června 2004, sp. zn. 10 Ca 76/2004: Soud
poznamenává, že dle § 17 zákona o informacích, je povinný subjekt v souvislosti
s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí
přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií,
opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, žadateli, přičemž
povinný subjekt může podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.
Z uvedeného plyne, že povinný subjekt má možnost zpoplatnit náklady
související s poskytnutím informací, nikoli informace, ty se nezpoplatňují.
V zákoně o informacích není upravena forma a charakter zpoplatnění informací,
ani jakým způsobem je možno se proti zpoplatnění bránit. Vzhledem k tomu, že
však je uvedeným zákonem vyloučena forma správního rozhodnutí, kdy je
přiznáno dle zákona o informacích „oprávnění žádat úhradu", lze mít zato, že
úhrada nákladů řízení za poskytnutí informací není vůbec autoritativním
rozhodnutím úřadu v oblasti veřejné správy, nýbrž soukromoprávním
subjektivním nárokem obligační povahy, v němž na jedné straně stojí právo
povinného subjektu účtovat žadateli za poskytnuté informace a na druhé straně
povinnost tuto vyúčtovanou cenu zaplatit. Jde tedy o občanskoprávní závazkový
vztah, neboť úhrada může být požadována toliko za přímé náklady spojené
s poskytnutím informací, např. papír, diskety, náklady doručeni, vyhledávání
informací apod. Jakkoli se tento judikát vztahuje k původní právní úpravě, jeho
závěry jsou aplikovatelné i v současnosti.
Požadavek žadatele, aby nadřízený orgán rozhodl tak, že všechny
požadované informace budou vydány bez nároku povinného subjektu na úhradu,
je v rozporu se zákonem a nelze mu vyhovět proto, že zákon dává povinnému
subjektu právo požadovat podle § 17 InfZ úhradu nákladů spojených
s poskytováním informací.
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Pokud jde o námitku stěžovatele, že povinný subjekt nenaplnil požadavek,
že musí v zákonné lhůtě, zde tedy 15denní, informovat žadatele o požadavku na
úhradu nákladů, vycházelo Ministerstvo vnitra na 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 (a s přihlédnutím k důvodové zprávě k zákonu
č. 61/2006 Sb.) 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. V posuzovaném případě tuto povinnost vyplývající z citovaného
ustanovení § 17 odst. 3 InfZ povinný subjekt splnil, neboť výzva k zaplacení
úhrady zcela jasně specifikovala jak důvody pro výši úhrady, tak způsob jejího
stanovení.
Žádost o poskytnutí informací byla podána dne 7. prosince 2009, lhůta pro
poskytnutí informací tedy končila 22. prosince 2009, avšak povinný subjekt
v souladu s § 14 odst. 7 písm. b) InfZ lhůtu pro poskytnutí informace prodlou žil
o 10 dnů, tedy do 1. ledna 2010, resp. do 4. ledna 2010 [s ohledem na ust. § 40
odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů]. Tuto skutečnost sdělil žadateli dopisem ze dne 21. prosince 2009,
který byl vypraven dne 22. prosince 2009. Žadatel si jej podle dodejky vyzvedl
23. prosince 2009. Povinný subjekt sdělil výši úhrady za požadované informace
svým dopisem ze dne 29. prosince 2009 odeslaným 4. ledna 2010, čili poslední
den lhůty pro vyřízení žádosti o informace. Dopis byl uložen 5. ledna 2010
a žadatel jej převzal 8. ledna 2010.
Ministerstvo vnitra k tomu poznamenává, že InfZ sice upravuje povinnost
povinného subjektu informovat žadatele o prodloužení lhůty před uplynutím
„základní“ lhůty pro poskytnutí informace, nicméně s nedodržením termínu již
nespojuje žádné další důsledky, např. důsledek spočívající v „neúčinnosti“
prodloužení této lhůty, nebo ztrátu nároku na zaplacení úhrady nákladů.
Výzva k zaplacení úhrady byla žadateli sdělena dopisem ze dne
21. prosince 2009, který byl vypraven 22. prosince 2009, tedy poslední den lhůty
pro poskytnutí informace (a v zákonem stanovené a řádně prodloužené lhůtě pro
poskytnutí informace). Proto bylo třeba i poslední stěžovatelovu námitku
odmítnout.
Ministerstvo vnitra v souvislosti se svou obecnou argumentací považuje za
vhodné připomenout i smysl stížnostního přezkumu postupu povinného subjektu
dle § 16a InfZ – účelem celého stížnostního řízení je zajistit žadateli ochranu
před porušením jeho ústavně zaručeného práva na informace ze strany
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povinného subjektu, jinak řečeno - nadřízený orgán má zasáhnout vždy tehdy,
jestliže povinný subjekt porušil zákon a v důsledku tohoto jednání žadatel
neobdržel požadované informace nebo je neobdržel v požadovaném rozsahu.
Účelem stížnostního přezkumu však není vytýkat povinnému subjektu jím
zvolené postupy a řešení, která sama o sobě nejsou v rozporu se zákonem,
a stejně tak není smyslem stížnostního přezkumu výše úhrady nákladů arbitrovat
„spor o pětníky“. Předmětem stížnostního přezkumu výše úhrady, jak ostatně
vyplývá již ze samotného zákonem předpokládaného způsobu rozhodnutí
(viz § 16a odst. 7 písm. a/ až c/ InfZ), je posouzení správnosti stanovené výše
úhrady. Pokud výše úhrady odpovídá objektivně vynaloženým nákladům a není
stanovena vůči žadateli šikanózním a obstrukčním způsobem, pak v jejím
stanovení nelze spatřovat porušení InfZ. V konkrétním případě nebyl shledán
důvod k příkazu zjednat nápravu dle § 16a odst. 7 písm. c) InfZ, neboť výše
požadované úhrady byla povinným subjektem stanovena správně.
V.
S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že povinný subjekt se při
stanovení výše úhrady pohyboval v InfZ předpokládaných mezích (§ 17) a jím
stanovenou výši proto bylo nezbytné podle § 16a odst. 7 písm. a) InfZ potvrdit.
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.

otisk úředního razítka

Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru
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Rozdělovník:
1. Stejnopis rozhodnutí č. 1 zůstává součástí správního spisu a v rámci
vráceného správního spisu bude doručen do vlastních rukou (s dodejkou)
povinnému subjektu – Jihomoravskému kraji, Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru kontrolnímu a právnímu, Žerotínovo nám. 3/5,
601 82 Brno; ke sp. zn. S-JMK 163679/2009 OKP.
2. Stejnopis rozhodnutí č. 2 bude doručen datovou schránkou povinnému
subjektu – Jihomoravskému kraji, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje,
odboru kontrolnímu a právnímu, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno; ke sp. zn.
S-JMK 163679/2009 OKP.
3. Stejnopis rozhodnutí č. 3 bude doručen do vlastních rukou (s dodejkou)
stěžovateli - občanskému sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v BrněKníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, IČ: 26653486, se sídlem U Luhu
23, 635 00 Brno-Kníničky.
4. Stejnopis rozhodnutí č. 4 zůstává součástí kopie spisu uložené u Ministerstva
vnitra.

Vyřizuje: Mgr. Marie Korot vičková
tel. č.:
974 817 319
e-mail:
koroma@mvc r.cz
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