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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, v platném znění (dále jen „správní řád“) a § 94 odst. 1 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, rozhodlo podle § 16a odst. 7
písm. c) InfZ, o stížnosti občanského sdružení Občané za ochranu kvality bydlení
v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, IČO 266 53486, se sídlem
U luhu 23, 635 00 Brno, jednajícího předsedou sdružení doc. RNDr. Petrem
Firbasem, CSc. (dále jako „žadatel“ nebo „stěžovatel“), ze dne 12. února 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 16. listopadu 2009 a vedené povinným subjektem pod
č. j. JMK 154801/2009, sp. zn. S-JMK 154801/2009 OKP,
tak to:
Povinnému subjektu – Jihomoravskému kraji – s e p ř i k a z u j e,
aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí z j e d n a l při
vyřizování žádosti občanského sdružení Občané za ochranu kvality bydlení
v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích o poskytnutí informací,
vedené povinným subjektem pod č.j. JMK 154801/2009, sp. zn. S-JMK
154801/2009 OKP, n á p r a v u.

Od ů vo d ně n í:
I.
Ministerstvu vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy (dále též jako
„nadřízený orgán“), byla dne 23. února 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
shora uvedeným číslem jednacím.
Z předložené spisové dokumentace vyplývá, že žadatel se dne
16. listopadu 2009 v souladu s InfZ obrátil na Jihomoravský kraj se žádostí
o poskytnutí informací. V tomto podání, označeném jako Věc: Žádost
o informace dle zákona 106/99 – Půjčka od EIB/1a, požadoval předat kopii
veškeré korespondence JMK a EIB od 1.1. 2009, a to včetně veškerých
dokumentů k projektům z oblasti Pasohlávek. Dále v žádosti specifikoval, že
korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, listinná,
faxová i emailová, zápisy a záznamy z jednání včetně pozvánek a prezentačních
listin a dokumenty předané osobně. Dokumenty existující elektronicky požaduje
stěžovatel pouze elektronicky, u dokumentů neexistujících elektronicky požaduje,
mají-li více než 30 stran, pouze prvních 20 a posledních 10 stran. Barevné
dokumenty formátu většího než A3 požaduje předat pouze černobíle. V případě,
že by pod specifikaci spadal některý dokument opakovaně, požaduje jej předat
pouze jednou. Dále žadatel uvádí, že již předané dokumenty nepožadujeme
předat, ale požadujeme 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. Žádost byla žadatelem odeslána na elektronickou podatelnu
Jihomoravského
kraje
(posta@kraj-jihomoravsky.cz
a
podatelna@krjihomoravsky.cz) a podle údaje z průvodky elektronického podání byla
povinnému subjektu doručena dne 16. listopadu 2009.
Dopisem ze dne 30. listopadu 2009, č.j. JMK 160699/2009, sp. zn. S –
JMK 154801/2009 OKP, byla odborem kontrolním a právním Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, s odkazem na § 17 InfZ, stěžovateli oznámena výše
úhrady nákladů za poskytnutí požadovaných informací. Povinný subjekt uvádí,
že výše úhrady je stanovena dle § 17 odst. 1 InfZ a Sazebníku úhrad
a licenčních odměn za poskytování informací Jihomoravským krajem a jeho
orgány. Ve výzvě provedl povinný subjekt rozepsání úhrady a její celkovou výši
stanovil jako součet jednotlivých položek na částku 1120,40,- Kč, a to: 2, 00,- Kč
(černobílé kopie formát A4 oboustranný 1x – á 2,00,- Kč), 8,00,- Kč (opatření
technických nosičů dat – 1 ks CD 1 ks á 8,00,- Kč), a částku 1080,00- Kč (osobní
náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informace, zejména pracovníků

odboru ekonomického). Tato položku dle povinného subjektu 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,- Kč, 5 x 216,-=1080,00 Kč (účtováno bylo 5 hodin
dle Sazebníku). Konečně tvoří celkovou výši úhrady 30,40 Kč (odeslání informací
žadateli, náklady na poštovní služby stanovené dle platných tarifů České pošty).
Ze přiložené dodejky plyne, že žadatel výzvu obdržel dne 4. prosince 2009.
Dne 21. prosince 2011 obdržel povinný subjekt prostřednictvím podatelny
stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, nazvanou Stížnost na výši
úhrady při vyřizování žádosti o informace dle § 16a zákona 106/1999 Sb. –
K žádosti o informace „Půjčka od EIB/1a“, která byla zaevidována pod č.j.: JMK
170748/2009. Jednalo se tedy o stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) InfZ na
výši úhrady.
Ve stížnosti na výši úhrady žadatel uvádí, že povinný subjekt měl žádosti
o informace plně vyhovět, jeho postup spočívá na nesprávném právním
posouzení věci a při rozhodování postupoval v rozporu se zákonem. Toto tvrzení
odůvodnil stěžovatel následujícím způsobem. Předně tvrdí, že povinný subjekt
nenaplnil požadavek zákona, neboť nedostatečně popsal, co míní předat,
a každý předávaný dokument má být jasně specifikován a musí být
specifikováno, co bude předáno elektronicky a co jako xeroxová kopie. Dále dle
názoru stěžovatele nemá povinný subjekt právo požadovat úhradu za
mimořádně rozsáhlé vyhledání, neboť má mít správně vedený spisový materiál
a mít soustředěny požadované dokumenty na jednom místě. Dle stěžovatele tak
povinný subjekt ztrácí nárok na úhradu nákladů a stěžovatel navrhl, aby bylo
rozhodnuto, že všechny požadované informace budou vydány povinným
subjektem bez nároku na úhradu nákladů.
Ministerstvo vnitra obdrželo stížnost i spisový materiál dne 30. prosince
2009, a to přípisem č. j. JMK 171830/2010 ze dne 23. prosince 2009, nazvaném
jako Postoupení stížnosti dle ust. § 16a zákona č. 106/1999 Sb (evidováno pod
č.j. : MV-99302-ODK/2009). Povinný subjekt v postoupení uvedl, že ve výzvě
bylo řádně uvedeno jak množství poskytnutých kopií, tak počet poskytnutých CD.
Dle povinného subjektu „ dokumenty uložené na tomto technickém nosiči dat se
týkají předmětu žádosti, tudíž nevyvstala potřeba blíže specifikovat jednotlivé
dokumenty či soubory již vzhledem k tomu, že žadatel je povinen uhradit údaje
za technický nosič, nikoliv za jednotlivé informace na něm uložené. Pokud jde
o náklady uplatněné za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací odůvodňuje je
širokým rozsahem předmětu žádosti a dlouhého časového úseku, kterého se
týká. Doplňuje, že z oznámení zaslaného žadateli je zřejmé, na základě jakých
skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena.

Ministerstvo vnitra rozhodlo o výše uvedené stížnosti rozhodnutím ze dne
14. 1. 2009 (č.j. MV-99302-2/ODK-2009) podle § 16a odst. 7 písm. c) InfZ tak, že
povinnému subjektu – Jihomoravskému kraji – přikázalo, aby ve lhůtě do 15 dnů
ode dne doručení rozhodnutí zjednal při vyřizování žádosti nápravu. Nadřízený
orgán shledal v postupu povinného subjektu nesplnění povinnosti vyplývající mu
z ustanovení čl. 17 odst. 3 InfZ, neboť povinný subjekt dostatečně jasným
způsobem nezdůvodnil skutečnosti, na základě kterých vyčíslil úhradu za
mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, a žadatel tak neměl možnost dovodit
původ povinným subjektem vyčíslené částky za mimořádně rozsáhlé vyhledání
informací. Ministerstvo vnitra zároveň zdůraznilo, že nezpochybňuje skutečnost,
že povinný subjekt skutečně vynaložil náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání
informací o objemu 6 hodin svého pracovníka. Dle razítka podatelny
Jihomoravského kraje vyplývá, že povinný subjekt obdržel toto rozhodnutí dne
19. ledna 2010.
Následně v návaznosti na toto rozhodnutí povinný subjekt zaslal dne 29.
ledna 2010 žadateli oznámení Výzva k zaplacení úhrady za požadované
informace (č.j. JMK 14672/2010, sp. zn. S-JMK 154801/2009 OKP), ve kterém
blíže rozvedl skutečnosti, které ho vedly k uplatnění úhrady nákladů za osobní
náklady pracovníka odboru ekonomického za mimořádně rozsáhlé vyhledání
informace v objemu účtovaných 5 hodin : velké množství materiálů, které nejsou
soustředěny na jednom místě (materiály předkládané orgánům kraje, výpisy
z usnesení, dopisy jménem hejtmana nebo jménem předsedy finančního výboru,
podklady pro dotazník EIB zpracovávaly různé odbory). Rovněž argumentuje tím,
že bylo třeba prozkoumat dokumenty za rozsáhlé časové období a tím, že bylo
shromážděno několik desítek dokumentů. Dále tyto náklady odůvodňuje
skutečností, že žadatel nepovažuje již předané materiály poskytovat, ale sdělit,
že již byly poskytnuty, kdy a specifikovat, co není zasíláno. Z toho důvodu je
nutné prověřit již jednou poskytnuté informace, k jaké žádosti se vztahovaly
a zda obsahovaly všechny informace k vyřízení nové žádosti.
V návaznosti na toto sdělení obdržel povinný subjekt dne 15. února 2010
prostřednictvím podatelny stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace,
nazvanou Stížnost na výši úhrady při vyřizování žádosti o informace dle § 16a
zákona 106/1999 Sb. – K žádosti o informace „Půjčka od EIB/1a“, která byla
zaevidována pod č.j.: JMK 23597/2010. Jednalo se tedy o stížnost podle § 16a
odst. 1 písm. d) InfZ na výši úhrady. V odůvodnění stížnosti žadatel opětovně
uvádí, že povinný subjekt měl žádosti o informace plně vyhovět, jeho postup
spočívá na nesprávném právním posouzení věci a při rozhodování postupoval
v rozporu se zákonem. Toto tvrzení odůvodnil stěžovatel následujícím
způsobem. Předně tvrdí, že povinný subjekt nenaplnil požadavek zákona, neboť
nedostatečně popsal, co míní předat, a každý předávaný dokument má být jasně
specifikován a musí být specifikováno, co bude předáno elektronicky a ve formě
xeroxové kopie (u těch je třeba uvést počet stran, jinak není seznatelné, za co si

povinný subjekt účtuje náklady). Nelze dle něho uvádět nepřesné údaje jako
korespondence mezi EIB a kanceláří hejtmana. Rovněž stěžovatel namítá, že
povinný subjekt ve výzvě neuvedl, kdy obdržel rozhodnutí nadřízeného orgánu
a že se domnívá, že povinný subjekt nenaplnil svoji povinnost zaslat výzvu
k úhradě v zákonné lhůtě. Dále dle názoru stěžovatele nemá povinný subjekt
právo požadovat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání, neboť má mít
správně vedený spisový materiál a mít soustředěny požadované dokumenty na
jednom místě. Z uvedených důvodů ztrácí povinný subjekt dle názoru stěžovatele
nárok na úhradu nákladů.
Ministerstvo vnitra obdrželo stížnost i spisový materiál dne 23. února
2010, a to přípisem č. j. JMK 26340/2010, sp. zn. S-JMK 154801/2009 OKP, ze
dne 19. února 2010, nazvaném jako Postoupení stížnosti dle ust. § 16a zákona
č. 106/1999 Sb. Povinný subjekt v postoupení uvedl, že se domnívá, že výzva
k úhradě nákladů byla zaslána stěžovateli v souladu se zákonem, řádně a včas.
K argumentu stěžovatele, že nebyly specifikovány předávané dokumenty uvádí,
že zpoplatněno je pouze CD jako technický nosič v souladu se Sazebníkem
Jihomoravského kraje (dokumenty, které na něm budou uloženy se týkají
předmětu žádosti). Osobní objem 6 hodin účtovaného jako mimořádně rozsáhlé
vyhledání informací odůvodňuje potřebou vyhledávání v systému GINIS
a fyzickým vyhledáním informací, které se týkají dlouhého časového období (od
1.1. 2009) a velkého množství materiálů. Jedná se přitom o informace různé
povahy (dopisy hejtmana, výpisy z usnesení, podklady pro dotazník EIB
zpracovaný více odbory) soustředěné na různých místech. Konečně pak tyto
náklady odůvodňuje potřebou zjistit, jaké informace již byly poskytnuty, a kdy
(konkrétní požadavek formulovaný stěžovatel v žádosti). Dle povinného subjektu
totiž stěžovatel žádá o tytéž informace v různě formulovaných žádostech, které
se překrývají.
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, jež nepochybně spadají do samostatné působnosti
kraje. Žadatel se domáhal informací týkajících se jednání Jihomoravského kraje
s EIB ohledně přijetí úvěru od EIB pro financování projektů v oblasti sociální,
dopravě a zdravotnictví, tj. nakládaní s prostředky kraje pro účely rozvoje
regionu. V této souvislosti je třeba s ohledem na ustanovení § 178 odst. 1
správního řádu a § 94 odst. 1 krajského zřízení 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.
Následně 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.
Při přezkumu výše úhrady se nadřízený orgán nejdříve zabýval námitkou
stěžovatele, uvedenou v bodě II. odůvodnění jeho stížnosti, v níž je namítáno, že
povinný subjekt ve výzvě neuvedl, kdy obdržel rozhodnutí nadřízeného orgánu.
Stěžovatel se domnívá, že povinný subjekt nenaplnil svoji povinnost zaslat výzvu
k úhradě v zákonné lhůtě. Z uvedeného důvodu tak ztrácí dle stěžovatele
povinný subjekt nárok na úhradu nákladů. Ze spisového materiálu plyne, že
Ministerstvo vnitra rozhodlo o předchozí stížnosti žadatele na úhradu nákladů ve
věci této žádosti rozhodnutím ze dne 14. 1. 2009 (č.j. MV-99302-2/ODK-2009)
podle § 16a odst. 7 písm. c) InfZ tak, že povinnému subjektu – Jihomoravskému
kraji – přikázalo, aby ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí zjednal při
vyřizování žádosti nápravu. Povinný subjekt dle podacího razítka obdržel
rozhodnutí dne 19. ledna 2010 a dne 29. ledna 2010 (vypraveno 2. února 2010)
zaslal žadateli oznámení Výzva k zaplacení úhrady za požadované informace
(č.j. JMK 14672/2010, sp. zn. S-JMK 154801/2009 OKP), ve kterém blíže rozvedl
skutečnosti, které ho vedly k uplatnění úhrady nákladů za osobní náklady za
mimořádně rozsáhlé vyhledání informace. Nárok na úhradu nákladů tak byl
uplatněn před uplynutím lhůty stanovené nadřízeným orgánem a InfZ pro
zjednání nápravy (lhůta odpovídá lhůtě pro vyřízení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. d/
InfZ). Skutečnost, že povinný subjekt neuvedl v oznámení, kdy obdržel
rozhodnutí nadřízeného orgánu, považuje nadřízený orgán za formální
pochybení (z výzvy by mělo být patrno, kdy rozhodnutí nadřízeného orgánu
povinný subjekt obdržel – s ohledem na stížností důvod dle § 16a písm. c) InfZ
a vzhledem k § 17 odst. 4 InfZ). Za rozhodné je nutno nicméně považovat
skutečnost, že výzva 2 byla dle spisového materiálu stěžovateli doručena
v zákonné lhůtě (třebaže to s ohledem na neuvedení data rozhodnutí nebylo
stěžovateli zřejmé). Z toho důvodu neztrácí povinný subjekt nárok na úhradu
nákladů.
III/b.
Dále se nadřízený orgán zabýval způsobem, jímž byla výše úhrady
stěžovateli 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. Žadatel přitom ve své stížnosti
uvádí, že povinný subjekt nenaplnil požadavek zákona, neboť nedostatečně
popsal, co míní předat; dle stěžovatele musí být každý předávaný materiál
specifikován a musí být uvedeno, co má bude předáno elektronicky a co ve
formě xeroxové kopie (u těch je třeba uvést počet stran, jinak není seznatelné, za
co si povinný subjekt účtuje náklady). Nelze dle něho uvádět nepřesné údaje
jako korespondence mezi EIB a kanceláří hejtmana. Zpochybňuje dále právo
povinného subjektu požadovat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání
informací, neboť má povinný subjekt mít správně vedený spisový materiál (nelze
dle něj žádat úhradu za 6 hodin práce a oznámit, že bude vydán jeden dokument
za 2Kč).
V této souvislosti bylo třeba, aby se nadřízený orgán rovněž vypořádal
s námitkou stěžovatele, že každý předávaný dokument musí být jasně
specifikován. Jak již Ministerstvo vnitra konstatovalo ve svých předchozích
rozhodnutích (např. v rozhodnutí ze dne 13. srpna 2007, č..j. ODK-1301-4/22007), musí mít žadatel z oznámení možnost prověřit způsob výpočtu úhrady,
nikoli získat „předběžnou“ znalost o obsahu všech vyžádaných dokumentů,
a proto míru „konkrétnosti“ oznámení podle § 17 odst. 3 InfZ je třeba hodnotit
případ od případu (v žádném případě přitom z tohoto ustanovení nelze dovodit
povinnost, aby oznámení nutně vždy obsahovalo seznam dokumentů, které mají
být vydány, i když na druhou stranu nelze vyloučit případy, ve kterých povinnost
odůvodnit výši nákladů jinak než takovým výčtem nebude možno splnit). Ve
výzvě přitom povinný subjekt uvedl počet xeroxových kopií (zde 1 oboustranná
kopie) a cenu za ni dle Sazebníku Jihomoravského kraje. Fakt, že nespecifikoval
přesně dokument a jen obecně uvádí, že se týká korespondence hejtmana s EIB,
nezakládá dle nadřízeného orgánu dostatečný důvod pro zpochybnění tohoto
nákladu. Pokud jde o dokumenty poskytované elektronicky, ztotožnil se
nadřízený orgán s argumentem povinného subjektu, že se zpoplatňuje technický
nosič, nikoliv jednotlivé informace na něm uložené. Zároveň nadřízený orgán
odkazuje na argumentaci, kterou v této souvislosti použil v rozhodnutí
o stížnosti žadatele ze dne 16. prosince 2009 (rozhodnutí ze dne 14. 1. 2009, č.j.
MV-99302-2/ODK-2009, bod III/A. rozhodnutí).
III/c.
Ministerstvo vnitra se zabývalo se správností výpočtu úhrady nákladů
1080,- Kč/5 hodin práce za mimořádné rozsáhlé vyhledání informací, které
povinný subjekt uplatnil ve výzvě. V ní povinný subjekt podrobně zdůvodnil
skutečnosti, na základě kterých náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání
informací v tomto rozsahu stěžovateli účtuje. Požadavek na úhradu těchto

nákladů zákon váže na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, nikoliv na
jakékoliv vyhledání informace (to předpokládá většina žádostí), a tudíž je třeba
tento požadavek řádně odůvodnit. Ministerstvo vnitra se jako nadřízený orgán
k oprávnění povinného subjektu žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání
informací detailně vyjádřilo ve svých dřívějších rozhodnutích týkajících se
stěžovatele a Jihomoravského kraje (např. rozhodnutí ze dne 6. listopadu 2006,
č.j. : ODK – 1877/2-2006, nebo rozhodnutí ze dne 8. ledna 2008, č.j. ODK3000/2-2008). Z toho důvodu odkazujeme na tam uvedený právní názor
Ministerstva vnitra k vymezení mimořádně rozsáhlého vyhledání informací
a úhrady za něj. Nadřízený orgán v této souvislosti připomíná, že se
o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací může jednat nejen v případech, kdy
žadatel v jedné žádosti vyžaduje velké množství různorodých informací, ale
i v případech, kdy se žádost vztahuje typově k jedné záležitosti, avšak s ohledem
na její formulaci (žadatelem vymezený rozsah informací) bude třeba provést
rozsáhlá vyhledávání (a prohledávání) požadovaných dokumentů. V zásadě by
se mělo jednat o případy, kdy vyhledání požadovaných informací bude pro
povinný subjekt znamenat shromáždění a prověření velkého množství
dokumentů, případně vytvoření a uskupení velkého množství dílčích údajů. Půjde
tedy o případy, které se objektivně vymykají běžné pracovní činnosti pracovníků
povinného subjektu, tedy o případy, kdy není možno po povinném subjektu
objektivně a spravedlivě požadovat, aby tyto zvýšené náklady nesl. Nadřízený
orgán se ztotožňuje s názorem povinného subjektu, že skutečnost, že výstupem
vyhledávání byl nakonec pouze jeden dokument, nemůže zpochybnit rozsáhlost
vyhledávání, pokud předmět žádosti vyžaduje prověřit rozsáhlé množství
dokumentů na různých místech.
V rozhodnutí o předešlé stížnosti na výši úhrady ve věci této žádosti
o informace Ministerstvo vnitra specifikovalo, v čem spatřuje nedostatečné
odůvodnění mimořádně rozsáhlého vyhledání informací, a snažilo se nasměrovat
povinný subjekt, jakým způsobem takové mimořádně rozsáhlé vyhledání
důvodně podložit. Povinný subjekt v návaznosti na toto metodické vedení
a s využitím odůvodnění, kterým argumentoval v postoupení předešlé stížnosti
nadřízenému orgánu (nikoliv však ve výzvě 1), ve výzvě 2 k úhradě nákladů ze
dne 29. ledna 2010, kterou zjednal nápravu věci na základě rozhodnutí
Ministerstva vnitra, podrobně
specifikoval, na základě jakých skutečností
a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.
S ohledem na postup povinného subjektu v souvisejících žádostech téhož
stěžovatele však má Ministerstvo důvodné pochybnosti, pokud jde o způsob
vyčíslení a rozsah objemu osobních nákladů pracovníka odboru ekonomického
za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace. Nadřízený orgán shodně
s vyjádřením povinného subjektu konstatuje, že stěžovatel řetězí žádosti ve věci
komunikace kraje s EIB a mění předmět žádosti, kdy se předměty jednotlivých
žádostí překrývají např. žádost ze dne 2. listopadu 2009, žádost z 16. listopadu

2009 (jíž se týká toto rozhodnutí) nebo žádost ze dne 18. listopadu 2009. Sám
stěžovatel již poněkud ztrácí přehled o stížnostech ve věci komunikace kraje
s EIB, neboť stížnost ze dne 12. února 2010 vztahuje ke své žádosti o informace
ze dne 1. listopadu 2009, nicméně z citace předmětu žádosti obsažené ve
stížnosti a z názvu a obsahu stížnosti samé plyne, že se stížnost vztahuje
k žádosti o informace ze dne 16. listopadu 2009. Ministerstvo konstatuje, že je na
uvážení povinného subjektu, jakým způsobem se postaví k opakovaným
stížnostem a zda nezváží možnost využít institutu odmítnutí žádosti (tj. přichází-li
to úvahu, nevyhovět žádosti v té části, která se opakuje z předchozích žádostí,
pokud se neobjevily nové dokumenty ve věci; stěžovatel totiž u již předaných
dokumentů požaduje uvést, co přesně a kdy bylo již předáno).
Pochybnosti nadřízeného orgánu ohledně vyčíslení osobních nákladů
vycházejí právě ze skutečnosti překrývání předmětu žádostí (a jejich opakování)
a z porovnání způsobu vyřízení žádosti ze dne 2. listopadu 2009 (jejíž předmět
se překrývá se žádostí ze dne 16. listopadu 2009), a žádosti ze dne 16. listopadu
2009, a to pokud jde o vyčíslení úhrady za mimořádné vyhledání informací.
V souvislosti se žádostí ze dne 16. listopadu 2009 oslovil odbor kontrolní
a právní dotčené odbory Krajského úřadu Jihomoravského kraje se žádostí
o spolupráci při vyřizování této žádosti o informace. Ze spisového materiálu
vyplývá, že odbor ekonomický reagoval sdělením ze dne 26. 11. 2009 tak, že
požadované materiály poskytl již v souvislosti s předešlou žádostí o informace
evidovanou pod sp. zn. S-JMK 148910/2009, a to ve sdělení ze dne 9. 11. 2009.
Následně pak uvedl jmenovitě dokumenty, které již odboru kontrolnímu
a právnímu předal. Nově přiložil pouze (ve srovnání s již předanými podklady)
informace ke schválení smlouvy mezi Jihomoravským krajem a EIB. V závěru
hovoří o tom, že pracovník odboru ekonomického vynaložil na zpracování
vyhledání informací čas 6 hodin. Ve sdělení ze dne 9. 11. 2009 přitom odbor
ekonomický shromáždil dokumenty odcitované ve sdělení ze dne 26. 11. 2009
a sdělil, že pracovník odboru věnoval zpracování informací čas dvou hodin.
Předmět žádosti ze dne 2. listopadu 2009 byl přitom daleko obsáhlejší
a překrývající se s žádostí ze dne 16. listopadu 2009. Třebaže stěžovatel tím, že
požaduje u již předaných dokumentů uvést, kdy byly předány a jmenovat je,
klade zvýšené nároky na zpracování informací poskytovaných stěžovateli, je
zřejmé že obsah předávaných informací se překrývá a s ohledem na krátký
časový úsek mezi žádostmi, lze pochybovat o tom, že se objevilo velké penzum
nových dokumentů. Navíc při vytřídění informací a zjišťování již odeslaných
podkladů by nešlo o práci pracovníka odboru ekonomického (tento odbor pouze
sdělil, co a kdy poskytl odboru kontrolnímu a právnímu), ale zjevně pracovníka
odboru kontrolního a právního. Nadřízený orgán považuje za důležité zdůraznit,
že v žádném případě nezpochybňuje oprávnění povinného subjektu účtovat
úhradu nákladů za informace, jichž se týkaly i předchozí žádosti, pokud
stěžovatel náklady plynoucí z dřívějších žádostí dosud neuhradil.

Pokud jde o námitku stěžovatele, že povinný subjekt má mít správně
vedený spisový materiál tak, aby mohl najít požadované informace na jednom
místě, Ministerstvo vnitra konstatuje, že se jako nadřízený orgán již dříve
v několika rozhodnutích týkajících se stěžovatele a povinného subjektu
vyjadřovalo k povinnosti vést řádně spisový materiál a mít dokumentaci na
jednom místě. V rozhodnutí ze dne 25. ledna 2008, č.j.: MV-4776-4/ODK-2008,
mj. uvedlo: K námitce stěžovatele, dle níž by povinný subjekt měl mít veškeré
informace týkající se jedné záležitosti založeny v jednom spise je třeba zdůraznit,
že vedení spisové agendy je plně v kompetenci povinného subjektu (samozřejmě
při respektování příslušných předpisů upravujících podmínky spisové služby),
a tudíž nemůže být přezkoumáváno v rámci řešení stížností podle InfZ. Nicméně
v tom, že povinný subjekt má písemnosti týkající se určité záležitosti soustředěny
na více místech nelze spatřovat pochybení, protože povinný subjekt může pro
rozdělování volit různá kritéria, a nelze tudíž vyloučit ani případ, kdy půjde
o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, ačkoliv jsou dokumenty obsaženy
v jednom spise (např. jednotlivé části jednoho spisu se mohou z různých důvodů
nacházet na různých místech, spis má enormní množství dokumentů apod.)..
III/d.
Dále se Ministerstvo vnitra zabývalo otázkou ztráty nároku na úhradu
nákladů. Ve své stížnosti totiž žadatel uvádí, že povinný subjekt ztratil nárok na
úhradu nákladů, neboť nevymezil přesně předávané dokumenty, dále neuvedl,
kdy obdržel rozhodnutí nadřízeného orgánu, a konečně neboť neměl důvody pro
uplatnění úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. K tomu
Ministerstvo vnitra uvádí, že nárokem povinného subjektu na zaplacení úhrady
za poskytnutí informací a případnou ztrátou tohoto nároku se detailně zabývalo
již v předchozích rozhodnutích týkajících se stěžovatele a povinného subjektu,
např. v rozhodnutí ze dne 13. srpna 2007, č.j. ODK-1301-4/2-2007. Z nich plyne,
že povinný subjekt ztrácí nárok na úhradu nákladů za poskytnutí požadované
informace pouze v případě, kdy žádost nevyřídí vůbec, tj. nezabývá se jí vůbec
nebo se jí zabývá až po uplynutí stanovené lhůty. V daném případě povinný
subjekt splnil oznamovací povinnost k úhradě nákladů vůči žadateli ve lhůtě
stanovené v rozhodnutí nadřízeného orgánu a InfZ. Povinný subjekt neztrácí
právo na úhradu nákladů ani v případě, že nadřízený orgán k podané stížnosti
výši úhrady snížil nebo povinnému subjektu přikázal zjednat nápravu (§ 16 odst.
7 InfZ; samozřejmě s výjimkou případů, kdy nadřízený orgán takto rozhodl, neboť
povinný subjekt na úhradu nákladů ztratil nárok). Případné pochybení povinného
subjektu při vyčíslení nákladů je napraveno rozhodnutím nadřízeného orgánu,
kterým výši úhrady sníží nebo povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené
lhůtě zjednal nápravu, včetně respektování právního názoru nadřízeného
orgánu. Ke ztrátě nároku na úhradu nákladů z důvodu neuvedení data obdržení

rozhodnutí nadřízeného orgánu povinným subjektem ve výzvě 2 se vyjádřilo
Ministerstvo vnitra v bodě III/a. tohoto rozhodnutí.
S ohledem na výše uvedené tedy nadřízený orgán shledal jako důvodnou
pochybnost skutečnosti, na jejichž základě povinný subjekt vyčíslil výši úhrady
mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, a způsob jejího vyčíslení.
IV.
Vzhledem k tomu, že na základě výše uvedeného má nadřízený orgán
důvodné pochybnosti o objemu hodin resp. osobních nákladů pracovníka odboru
ekonomického účtovaných povinným subjektem jako mimořádně rozsáhlé
vyhledání informací pracovníků a o způsobu, jakým byla výše úhrady uplatněná
za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací vyčíslena, rozhodl o stížnosti
stěžovatele tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, tj. povinnému
subjektu přikázal v souladu s § 16a odst. 7 písm. c) InfZ zjednat nápravu.
Nadřízenému orgánu nepřísluší, aby v rámci rozhodnutí stížnosti na výši úhrady
nákladů rozhodl, že všechny požadované informace budou vydány bez nároku
povinného subjektu na úhradu nákladů, jak požaduje stěžovatel v žádosti.
Nadřízený orgán může o stížnosti na výši úhrady nákladů rozhodnout pouze
způsoby taxativně uvedenými v § 16a odst. 7 InfZ , tj. výši úhrady potvrdit, snížit
nebo přikázat povinnému subjektu zjednání nápravy, jde-li o samostatnou
působnost samosprávného celku (což je tento případ). Ke skutečnosti, zda zanikl
nárok povinného subjektu na úhradu nákladů, se nadřízený orgán vyjádřil již
v bodě III/d.
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
podepsáno elek tronick y

Rozdělovník:
1. Stejnopis rozhodnutí zůstává součástí správního spisu a v rámci vráceného originálu
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; k sp.zn. S-JMK 154801/2009.
2. Stejnopis rozhodnutí bude doručen prostřednictvím datové schránky povinnému
subjektu – Jihomoravskému kraji, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru
kontrolnímu a právnímu, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno; k sp.zn. S-JMK
154801/2009.
3. Stejnopis rozhodnutí bude doručen do vlastních rukou (s dodejkou) stěžovateli –
občanskému sdružení Občané za ochranu bydlení v Brně-Kníničkách,
Rozdrojovicích a Jinačovicích, IČ: 26653486, se sídlem U luhu 23, 635 00, BrnoKníničky.
4. Stejnopis rozhodnutí zůstává součástí kopie spisu uložené u Ministerstva vnitra.
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