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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 (dále jako „žadatel“ nebo „stěžovatel“),
ze dne 12. února 2010, 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
sděleními č. j. JMK 159745/2009 ze dne 26. listopadu 2009 a č. j. JMK
15517/2010 ze dne 1. února 2010, nápravu.
Od ů vo d ně n í:
I.
Ministerstvu vnitra (dále též jako „nadřízený orgán“) byla dne 22. února
2010 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
154834/2009 OKP.

vedené povinným subjektem pod sp. zn. S-JMK

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 č. j. JMK
159745/2009 ze dne 26. listopadu 2009 zaslána výzva k zaplacení úhrady za
požadované informace. Na výši vyčíslené úhrady podal žadatel stížnost, o níž
rozhodlo Ministerstvo vnitra, jakožto nadřízený orgán, rozhodnutím č. j. MV99305-2/ODK-2009 ze dne 14. ledna 2010 tak, že povinnému subjektu přikázalo
zjednat v dané věci nápravu.
V návaznosti na toto rozhodnutí byla žadateli dopisem č. j. JMK
15517/2010 ze dne 1. února 2010 zaslána nová výzva k zaplacení úhrady za
požadované informace v upravené výši. Povinný subjekt v tomto dopise provedl
rozepsání úhrady a její celkovou výši stanovil jako součet jednotlivých položek na
částku 724,90 Kč [16,- Kč (černobílé kopie formát A4 jednostranný 16 á 1,- 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 15. února 2010 obdržel povinný subjekt prostřednictvím podatelny
stížnost i na takto upravenou výši úhrady za požadované 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, a dále u každého dokumentu
předávaného v xeroxové kopii musí být uveden počet stran. 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. Současně stěžovatel namítl, že ze
seznamu dokumentů, jež mu mají být po zaplacení povinným subjektem
požadované úhrady poskytnuty, vyplývá, že náklady na mimořádně rozsáhlé
vyhledání se mohou vztahovat toliko k dokumentům označeným jako „Vyúčtování
zahraniční pracovní cesty do Rakouska“, přičemž vyhledání těchto dokumentů
nemůže představovat 3 hodiny práce dvou zaměstnankyň ekonomického odboru.
Povinný subjekt ve svém stanovisku k podané stížnosti (dopis č. j. JMK
23571/2010 ze dne 17. února 2010) 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. Všechny tyto skutečnosti byly ve
výzvě povinného subjektu specifikovány, neboť zde byl uveden soupis
dokumentů obsahujících požadované informace s označeném, o jaký dokument
se jedná. Z oznámení je tedy zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým
způsobem byla výše úhrady vyčíslena. K námitce týkající se mimořádně
rozsáhlého vyhledání požadovaných informací povinný subjekt uvádí, že toto
vyhledání si vyžádalo 3 hodiny práce pracovnic dvou oddělení odboru
ekonomického, a to pracovnic oddělení rozpočtu a financování a oddělení
účetnictví (viz interní sdělení odboru ekonomického ze dne 23. a především ze
dne 26. 11. 2009). Povinný subjekt dále uvedl, že rozhodnutím MV mu bylo
přikázáno „dostatečně jasně zdůvodnit skutečnosti, které povinný subjekt vedly
k vyčíslení požadované částky“. Na základě tohoto rozhodnutí povinný subjekt ve
výzvě k zaplacení úhrady ve stručnosti uvedl skutečnosti, které ho vedly ke
stanovení výše úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
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, resp. nadřízený orgán nebyl
schopen na základě přiloženého spisu jednoznačně posoudit, zda úhrada za
mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací odpovídá zákonným požadavkům.
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 č. j. ODK-1301-4/2-2007 ze dne 13. srpna 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), resp.
dojde-li k jejímu opětovnému vyřízení na základě rozhodnutí nadřízeného
orgánu, pak ve lhůtě stanovené v tomto rozhodnutí. V daném případě byla tato
podmínka povinným subjektem splněna, neboť předchozí rozhodnutí Ministerstva
vnitra č. j. MV-99305-2/ODK-2009 ze dne 14. ledna 2010 bylo povinnému
subjektu doručeno dne 18. ledna 2010, přičemž k opětovnému vyřízení žádosti –
zjednání nápravy – stanovilo povinnému subjektu 15denní lhůtu, a výzva
k zaplacení úhrady byla vypravena dne 2. února 2010. Pro úplnost je ještě třeba
dodat, že na základě samotného rozhodnutí nadřízeného orgánu neztrácí
povinný subjekt automaticky nárok na úhradu, s výjimkou případů, kdy v takovém
rozhodnutí sám nadřízený orgán dospěje k závěru, že povinný subjekt nárok na
úhradu ztratil (viz též např. již zmiňované rozhodnutí č. j. ODK-1301-4/2-2007 ze
dne 13. srpna 2007), k čemuž v daném případě nedošlo.
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 ani
v tomto případě v souladu se zákonem.
Jak bylo konstatováno již v předchozím rozhodnutí ze dne 14. ledna 2010,
Ministerstvo vnitra trvale zastává názor, podle kterého žadatel musí mít
z oznámení možnost prověřit způsob výpočtu úhrady, nikoli však nezbytně získat
podrobnou znalost o obsahu všech vyžádaných dokumentů, a proto i míru
konkrétnosti oznámení podle § 17 odst. 3 InfZ je třeba hodnotit případ od případu
(např. ve zmíněném rozhodnutí č. j. ODK-1301-4/2-2007). 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.
Stejně jako v případě předchozí výzvy, i v tomto případě lze konstatovat,
že i z druhé 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 z dále uvedených důvodů k závěru, že
zde i nadále existuje důvodná pochybnost o správnosti výše stanovené úhrady.

Pokud jde o první nedostatek, jenž byl povinnému subjektu nadřízeným
orgánem v předchozím rozhodnutí vytknut, a sice zpoplatnění vytištění informací
existujících v elektronické formě, namísto jejich poskytnutí elektronicky, povinný
subjekt uvedený nedostatek napravil tím, že tyto náklady již po žadateli
nepožaduje.
Druhým nedostatkem, který nadřízený orgán v požadavku úhrady
v předchozím rozhodnutí shledal, bylo nedostatečné odůvodnění nákladů
souvisejících s uplatněním úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací,
neboť žadateli bylo upřeno právo dozvědět se na základě jakých skutečností bylo
mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací aplikováno. V tomto případě povinný
subjekt reagoval úpravou odůvodnění nové výzvy k úhradě nákladů, když doplnil,
že toto vyhledávání zahrnovalo též práci s více evidenčními programy,
pokladními doklady a informacemi z výdajového účtu JMK. Z výzvy k úhradě
nákladů však stále není zřejmé, které z informací, jež jsou připraveny
k poskytnutí, tak náročný vyhledávací proces představovaly. Tuto skutečnost
napadá též stěžovatel ve své námitce, dle níž se práce pracovnic odboru
ekonomického mohla vztahovat toliko k dokumentům označeným jako
„Vyúčtování zahraniční pracovní cesty do Rakouska“, u nichž však lze jen stěží
předpokládat, že jejich vyhledání bylo tak rozsáhlé.
Nadřízenému orgánu nezbývá, než souhlasit se stěžovatelem, neboť
povinný subjekt se k této námitce v předkládací zprávě blíže nevyjádřil, pouze
odkázal na interní sdělení odboru ekonomického ze dne 23. listopadu 2009 a ze
dne 26. listopadu 2009. Tato sdělení však vzbuzují jistou pochybnost již tím, že
ve sdělení ze dne 23. listopadu 2009 je uvedeno, že „pracovnice OE vynaložila
3 hodiny...“, tedy hovoří se o jedné pracovnici, zatímco sdělení ze dne
26. listopadu 2009 (a stejně tak i výzva k úhradě nákladů) hovoří o pracovnicích
dvou. Pokud jde o samotný popis postupu při vyhledávání požadovaných
informací, jak je popsán ve sdělení ze dne 26. listopadu 2009, tento by sám
o sobě mohl představovat tři hodiny práce dvou pracovnic ekonomického odboru,
avšak ve spojení s informacemi, jež jsou připraveny k poskytnutí a současně
uvedeny ve výzvě k úhradě nákladů (tedy 9 vyúčtování pracovních cest, včetně
cestovních příkazů), se nejeví tento postup jako nezbytný k vyhledání takových
informací, nýbrž spíše jako postup nezbytný k jejich vytvoření či ověření (náklady
spojené s vytvořením či ověřením informace jdou však již nad rámec úhrady za
mimořádně rozsáhlé vyhledání informací). Uvedený postup totiž evokuje
existenci řady rozdílných oddělených informací, resp. dokumentů, zatímco
v případě cestovního příkazu, jakož i vyúčtování zahraniční pracovní cesty, jež
jsou připraveny k poskytnutí, se jedná vždy o jeden dokument týkající se
konkrétní osoby. Z data uvedeného na jednotlivých vyúčtováních však vyplývá,
že tyto informace měl povinný subjekt v době podání žádosti již k dispozici
a nemusel jednotlivé informace v nich obsažené samostatně vyhledávat, jako to
evokuje postup popsaný ve sdělení ekonomického odboru.

S ohledem na uvedené skutečnosti vzniká na základě námitky stěžovatele
u nadřízeného orgánu pochybnost o tom, zda povinný subjekt nepožaduje po
žadateli úhradu přesahující náklady spojené s vyhledáním informací a jejich
poskytnutím, přičemž tuto pochybnost povinný subjekt nevyvrátil. Bude-li tedy
chtít povinný subjekt i nadále uplatňovat úhradu za mimořádně rozsáhlé
vyhledání informací, bude muset vysvětlit souvislost postupu popsaného
v interním sdělení ekonomického odboru ze dne 26. listopadu 2009 s vyhledáním
informací, jež jsou připraveny k poskytnutí.
III.
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.

otisk úředního razítka

Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru
podepsáno elek tronick y

Rozdělovník:
1.

2.

Stejnopis roz hodnut í č. 1 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 154834/2009 OKP.
Stejnopis rozhodnut í č. 2 bude doručen prostřednict vím 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
154834/2009 OKP.

3.

Stejnopis rozhodnut í č. 3 bude doručen do vlastních rukou (s dodejkou) stěžovateli –
občanskému sdružení Občané za ochranu k vality bydlení v B rně-Kníničkách,
Rozdrojovicích a Jinačovicích, 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: JUDr. Olga Dvorská, Ph.D.
tel. č.:
974 816 452
e-mail:
odvorska@mvc r.cz

