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Praha 03.02.2010
Počet listů: 5

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. 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“), podané
dne 9. ledna 2010 na postup povinného subjektu – Jihomoravského kraje, za
nějž v dané věci jednal Krajský úřad Jihomoravského kraje – při vyřizování
žádosti o poskytnutí informací, podané dne 5. prosince 2009 a vedené povinným
subjektem pod sp. zn. S-JMK 163664/2009 OKP,
tak to:
Výše úhrady stanovená povinným subjektem – Jihomoravským
krajem – 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
163664/2009 OKP, s e p o t v r z u j e .
Od ů vo d ně n í:
I.
Ministerstvu vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy (dále též jako
„nadřízený orgán“) 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 (dále též jako „povinný
subjekt“), při vyřizování žádosti o informace, vedené povinným subjektem pod
sp. zn. S-JMK 163664/2009 OKP
Z předložené spisové dokumentace vyplývá, že žadatel se dne 5. prosince
2009 v souladu s InfZ obrátil prostřednictvím elektronické podatelny na
Jihomoravský kraj se žádostí o poskytnutí informací. V tomto podání, označeném
jako „Věc: Žádost o informace dle zákona 106/99 – „Půjčka od EIB – projekt
Pasohlávky“ žadatel na základě přiloženého materiálu požadoval předat „kopie
veškeré korespondence ve věci projektu Pasohlávky, a to
a) s EIB,
b) s Českomoravskou záruční bankou a ostatními bankami,
b) s Thermal Pasohlávky a.s.,
c) s obcí Pasohlávky,
d) s MMR,
e) s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod,
f) s Ministerstvem financí,
g) se soukromými investory zmiňovanými v dokumentu
h) s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
i) se všemi subjekty, kde se jednalo o zajištění pitné vody pro Pasohlávky a pro
projekt Pasohlávky
j) se všemi subjekty, kde se jednalo o zajištění léčivé/minerální vody pro
Pasohlávky a pro projekt Pasohlávky “
Vedoucí odboru kontrolního a právního, který žádost o informace obdržel,
požádal dne 11. prosince 2009 interním sdělením vedoucí dalších odborů
krajského úřadu o předání kopií dokumentů požadovaných v žádosti. Následně
povinný subjekt přípisem č. j. JMK 169388/2009 ze dne 18. prosince 2009,
nazvaným „Výzva k zaplacení úhrady za požadované informace“ (dále jen
„Výzva“) vyzval žadatele k zaplacení částky 37,- Kč. Výpočet této částky povinný
subjekt odůvodnil jako náklady na pořízení kopií požadovaných informací a na
odeslání informací žadateli.
Proti tomuto postupu si žadatel následně dne 9. ledna 2010 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 – projekt
Pasohlávky“. V bodě I. své stížnosti stěžovatel uvedl, že povinný subjekt
nenaplnil požadavek, že musí v zákonné lhůtě (15 dnů) informovat žadatele
o požadavku na úhradu nákladů a ztratil tak na úhradu nárok. V bodě II. stížnosti
pak uvedl, že požadovanou částku povinnému subjektu zaplatil a požaduje tedy
zaplacenou částku převést zpět na svůj účet.
V přípise č.j. JMK 6528/2009 ze dne 13. ledna 2010, 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, jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Závěrem navrhl,
aby stížnost byla zamítnuta a stanovená výše úhrady 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 není
důvodná. Vycházelo přitom z následujících skutečností.
III./A
Nadřízený orgán se musel ve vztahu k podané stížnosti vypořádat
především s argumentem stěžovatele, že povinný subjekt nemůže v tomto
případě požadovat úhradu, neboť neodeslal svoji výzvu k zaplacení úhrady
v zákonné lhůtě. Jak vyplývá ze spisové dokumentace, žádost o informace byla
povinnému subjektu žadatelem odeslána dne 5. prosince 2009. Výzva povinného
subjektu je datována 18. prosince 2009, přičemž vypravena byla dne
21. prosince 2010. Stanovená lhůta 15 dnů pro vyřízení žádosti – či v tomto
případě pro zaslání Výzvy – tak počala plynout dne 6. prosince 2009 a měla tedy
uplynout dne 20. prosince 2009. Protože však tento den byla neděle, za poslední
den lhůty se považuje nejbližší příští pracovní den, tedy pondělí 21. prosince
2009 [viz § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu]. Je tedy zřejmé že povinný
subjekt svoji Výzvu zaslal v rámci patnáctidenní lhůty od přijetí žádosti
o informace. Jak stanoví § 17 odst. 3 InfZ, pokud povinný subjekt požaduje za
poskytnutí informace úhradu nákladů, písemně oznámí tuto skutečnost spolu
s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace, přičemž z oznámení
musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše
úhrady povinným subjektem vyčíslena. Pokud by povinný subjekt oznamovací
povinnost nesplnil, ztratil by nárok na úhradu nákladů (§ 17 odst. 4 InfZ). V tomto
konkrétním případě povinný subjekt Výzvu v patnáctidenní lhůtě (a před
poskytnutím informace) žadateli písemně zaslal a rovněž tak ve Výzvě

dostatečně specifikoval, jakým způsobem byla z jeho strany výše úhrady
vyčíslena. S ohledem na uvedené skutečnosti lze tedy konstatovat, že povinný
subjekt postupoval v souladu s InfZ.
III./B
Jak uvádí stěžovatel v bodě II. své stížnosti, částku 37,- Kč již stěžovatel
povinnému subjektu zaplatil a požaduje tedy zaplacenou částku převést zpět na
svůj účet. Zde je třeba říci, že stěžovatel má právo využít institutu stížnosti proti
sdělené výši úhrady dle § 16a odst. 1 písm. d) InfZ i v případě, že již
požadovanou finanční částku zaplatil. Avšak ani skutečnost, že finanční částka
byla již stěžovatelem zaplacena, nijak neovlivňuje fakt, že povinný subjekt
postupoval při vyhotovení Výzvy v souladu s InfZ a tedy ani výsledné rozhodnutí
nadřízeného orgánu.
Závěrem Ministerstvo vnitra považuje za vhodné upozornit povinný subjekt
na jeho povinnost řádně se v dopise, jímž se postupuje stížnost nadřízenému
orgánu, vypořádat se všemi námitkami uvedenými ve stížnosti. V daném případě
povinný subjekt neposkytl dostatečné argumenty k otázce „zaplacení úhrady
nákladů“. V dopise není žádná informace o tom, zda se stěžovatelovo tvrzení
zakládá na pravdě či nikoliv, resp. jaký názor povinný subjekt k této otázce
zaujímá. Lze však konstatovat, že tato okolnost bez dalšího nezakládá
pochybnost o tom, že povinný subjekt postupoval v souladu se zákonem.
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. a) výši úhrady stanovenou povinným
subjektem potvrdilo.

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 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 kontrolního
a právního, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno; k sp. zn. S-JMK 163664/2009 OKP.

2.

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 163664/2009 OKP.

3.

Stejnopis rozhodnutí č. 3 bude doručen do vlastních rukou (s dodejkou) stěžovateli –
občanskému sdružení Občané za ochranu k vality bydlení v Brně-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

