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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. a)
InfZ, o stížnosti občanského sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v BrněKníničkách, 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 25. března 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
22. února 2010 a vedené povinným subjektem pod č. j. JMK 27307/2010,
tak to:

Výše úhrady nákladů za poskytnutí informací, oznámená žadateli
sdělením povinného subjektu - Jihomoravského kraje – ze dne 8. března 2010,
č. j. 33492/2010, s e p o t v r z u j e.
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Od ů vo d ně n í:
I.
Ministerstvu vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy (dále též jako
„nadřízený orgán“), byla dne 9. dubna 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 22. února 2010
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 –
Cesta do Bruselu – podpis deklarace k Baltsko- Adriatickému silničnímu koridoru/ 2,
požadoval předat a) kopii veškeré korespondence, která předcházela této konkrétní
cestě, a to včetně veškeré korespondence ve věci podepisovaného memoranda, a to
od 1.1. 2009, a to včetně reakce hejtmana Haška na již předaný email p. Kolmana
a veškerou korespondenci o přípravě deklarace, a to ať již v rámci zastoupení JMK
v Bruselu, tak i mezi Brnem a Dolním Rakouskem. Také požadujeme zdůvodnění, jak
je možné, že kraj platí navíc za každou letenku 500 Kč, b) kopii itineráře pro celou
cestu, včetně změn souvisejících s tím, že necestovala náměstkyně Procházková, c)
kompletního vyúčtování cesty všech cestujících, včetně účtu za ubytování, účtu za
mimořádná vydání, doložení cest autem, atd., veškeré korespondence ve věci
objednávek ubytování atd., d) kopii veškerých dokumentů, které cestující osoby
získaly a předaly, e) sdělení, se 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) záznamy/zápisy z těchto jednání a cestovní zprávy všech cestujících
osob, g) podat konkrétní sdělení, co vlastně v Bruselu vykonala radní Sokolová a co
konkrétního vykonal radní Šifalda, což nebylo sděleno a zatím to vypadá, že tam byli
zbytečně, h) kopie veškeré korespondence, která následovala po této konkrétní
cestě a byla v souvislosti s ní, a i) kopii podepsané deklarace a průvodní
korespondence, kterou byla deklarace doručena Evropské komisi a všem dalším
adresátům. Dále v žádosti specifikoval, že korespondencí se rozumí veškerá
korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá i odeslaná. Identické dokumenty
požadoval stěžovatel pouze 1x. 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 22. února 2010.
Dopisem ze dne 8. března 2010 (odeslán 9. března 2010), č. j. JMK
33492/2010, vyzval povinný subjekt žadatele k zaplacení úhrady nákladů za
vyžádané informace podle § 17 InfZ. Ve svém dopise povinný subjekt předně
zopakoval, které informace jsou požadovány a následně žadatele upozornil na to, že
poskytnutí požadovaných informací je spojeno s určitými náklady na jejich vydání,
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a proto budou vydány až po prokázání provedené celkové úhrady nákladů. Krajský
úřad dále citoval ustanovení § 17 odst. 1 InfZ a ve vztahu k výši požadované úhrady
současně odkázal na Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací
Jihomoravským krajem a jeho orgány. Ve výzvě provedl povinný subjekt rozpis
úhrady, v němž uvedl následující - Pořízení kopií požadovaných informací: kopie
Vyúčtování zahraniční pracovní cesty do Belgie včetně cestovních příkazů, jež se
zúčastnili zahraniční pracovní cesty do Belgického království, Bruselu, ve dnech
2.- 3. prosince 2009 (celkem 5 vyúčtování, včetně cestovních příkazů), 1.) černobílé
kopie formát A4 jednostranný 20x – á 1,00 Kč = 20,00 Kč; 2.) černobílé kopie formát
A4 dvoustranný 1x – á 2,00 Kč = 2,00 Kč; 3.) osobní náklady na mimořádně rozsáhlé
vyhledání informací, zejména práce dvou pracovnic odboru ekonomického, resp.
pracovnice oddělení rozpočtu a financování a pracovnice oddělení účetnictví odboru
ekonomického (zahrnuje vyhledání informací v evidenčním systému GINIS a fyzické
vyhledání požadovaných informací, dále pak práci s více evidenčními programy,
pokladními doklady a informacemi z výdajového účtu JMK), celkem se jednalo o
2 hodiny času pracovnic dvou oddělení odboru ekonomického tj. 1 hod. á 215,00 Kč
= 430,00 Kč; 4). odeslání informací žadateli (náklady na poštovní služby stanovené
dle platných tarifů České pošty) – 40,90 Kč. Výše úhrady za požadované informace
tak činila 492,90 Kč (v případě platby osobně, na pokladně Krajského úřadu
Jihomoravského kraje částka zaokrouhlena na 493 Kč). Žadatel byl současně
vyzván, aby náklady uhradil do 60 dnů od obdržení této výzvy, a poučen o možnosti
odložení žádosti, jestliže nebude požadovaná úhrada zaplacena.
Dne 31. března 2010 obdržel povinný subjekt stížnost občanského sdružení
Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích
ze dne 25. března 2010 označenou jako „Věc: 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/ 2.
Stížnost byla zaevidována pod č.j. JMK 46578/2010. Stížností byl žadatelem
vyjádřen nesouhlas s úhradou požadovanou povinným subjektem ve sdělení ze dne
8. března 2010, č. j. JMK 33492/2010, a to z následujících důvodů. Dle stěžovatele
měl povinný subjekt plně vyhovět žádosti o informace, jeho postup spočívá na
nesprávném právním posouzení věci a při rozhodování postupoval v rozporu se
zákonem. Dle stěžovatele povinný subjekt nenaplnil požadavek zákona, neboť
nedostatečně popsal, co míní předat. Každý předávaný dokument musí být jasně
specifikován a musí být uvedeno, co bude předáno, byť by to bylo předáváno pouze
elektronicky. Stěžovatel uvedl, že povinný subjekt nemá právo požadovat úhradu za
mimořádně rozsáhlé vyhledávání, neb má mít správně vedený spisový materiál.
Pokud by tomu tak bylo, pak by měl najít všechny požadované dokumenty na jednom
místě a to by mu nemohlo trvat více než několik minut Zejména pokud mělo jít
o vyhledávání v emailovém systému, zde pak kvalifikovaná osoba musí být schopna
zadat jméno odesílatele a období a systém vyhledání provede za pár sekund.
Stěžovatel dodal, že mu nemůže být účtováno, pokud je osoba informaci
vyhledávající málo kvalifikovaná. Stěžovatel dovodil, že povinný subjekt ztratil nárok
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na úhradu nákladů za požadované informace a požaduje, aby bylo rozhodnuto, že
všechny požadované informace budou vydány bez nároku povinného subjektu na
úhradu.
V přípisu č. j. JMK 46578171827/2009, sp.zn. S-JMK 27307/2010 OKP, ze
dne 23. prosince 2009, jímž byla Ministerstvu vnitra stížnost postoupena spolu se
spisovým materiálem, povinný subjekt k námitce stěžovatele, že povinný subjekt
nenaplnil požadavek zákona, neboť nedostatečně popsal, co míní předat, uvedl, že
zákon výslovně nestanoví, jak mají být skutečnosti rozhodné pro výpočet úhrady
definovány. V daném případě těmito skutečnostmi měl být rozsah dokumentů
obsahujících požadované informace a náklady spojené s odesláním požadovaných
informací. Všechny tyto skutečnosti byly ve výzvě povinného subjektu specifikovány,
neboť zde byl uveden soupis dokumentů obsahujících požadované informace
s označením, o jaké dokumenty se jedná. Z oznámení dle ustanovení § 17 odst. 3
InfZ je zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady
vyčíslena. K námitce, že povinný subjekt nemá právo požadovat úhradu za
mimořádně rozsáhlé vyhledávání, neb má mít správně vedený spisový materiál a že
při emailovém vyhledávání informací by kvalifikovaná osoba za krátký časový úsek,
Jihomoravský kraj reagoval uvedením skutečností, které ho vedly k vyčíslení této
části úhrady nákladů: uvádí interního sdělení odboru ekonomického ze dne 3. března
2010, kterým reagovalo na žádost o spolupráci a přiložil i vyjádření odboru
ekonomického, které si odbor kontrolní a právní vyžádal v souvislosti s vyřizováním
jiné žádosti téhož žadatele a v níž odbor ekonomický popisuje postup vyhledání
požadovaných informací a zdůvodňuje, v čem v souvislosti s vyhledáním informací
o cestovních příkazech a vyúčtování spatřuje mimořádně rozsáhlé vyhledání
informací. Pracnost vyhledávání je dána skutečností, že účetní doklady týkající se
téže služební cesty se mohou nacházet na různých místech v závislosti na způsobu
vyúčtování cesty (tento systém vedení účetních dokladů je přitom povinností
vyplývající z právních předpisů upravujících vedení účetnictví) .
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 totiž domáhal informací týkajících se služební cesty zástupců
Jihomoravského kraje do Bruselu v souvislosti s podepsáním Deklarace k BaltskoAdriatickému silničnímu koridoru. 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.
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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 není důvodná.
Vycházelo přitom z následujících skutečností.
III/a
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 vyslovilo v jiných svých rozhodnutích týkajících se
žadatele a povinného subjektu. Dle konstantně zastávaného výkladu Ministerstva
vnitra, ačkoliv tak zákon výslovně nestanoví, musí být nárok uplatněn ve lhůtě pro
vyřízení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ). Výzva k zaplacení úhrady týkající žádosti
o informace podané dne 22. února 2010 a datovaná dnem 8. března 2010, byla
vypravena dne 9. března 2010, tj. ve lhůtě dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ.
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,
a 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-1301-4/2-2007), musí mít žadatel z oznámení možnost
prověřit způsob výpočtu úhrady, nikoli získat „předběžnou“ znalost o obsahu všech
vyžádaných dokumentů, a proto je třeba míru „konkrétnosti“ oznámení podle § 17
odst. 3 InfZ 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 druhově, jaké dokumenty předává, a to kopie
Vyúčtování zahraniční pracovní cesty do Belgie včetně cestovních příkazů osob, jež
se zúčastnili zahraniční pracovní cesty do Belgického království, Bruselu, ve dnech
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2.- 3. prosince 2009 (celkem 5 vyúčtování, včetně cestovních příkazů). Cestující
osoby byli žadateli známy. Dále povinný subjekt uvedl počet a formát kopií. Konečně
povinný subjekt ve výzvě uvedl, že výše úhrady je stanovena v souladu s § 17 InfZ
a dle Sazebníku úhrad a licenčních odměn za poskytování informací Jihomoravským
krajem a jeho orgány. Dle zjištění nadřízeného orgánu odpovídají částky uvedené ve
výzvě Sazebníku platnému od 1. ledna 2010 a zveřejněnému na webových
stránkách Jihomoravského kraje. Nadřízený orgán tak došel k závěru a ztotožňuje se
tak s argumentací povinného subjektu v postoupení stížnosti, že z výzvy měl žadatel
možnost dostatečného ověření způsobu výpočtu celkové úhrady, jakož i možnost
získat základní přehled o okruhu dokumentů zahrnutých povinným subjektem do
rozsahu žádosti.
III/c.
Ministerstvo vnitra se dále zabývalo správností výpočtu úhrady nákladů ve
výši 430,- Kč (215,- Kč/1 hodina práce) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
pracovnicemi dvou oddělení odboru ekonomického v rozsahu 2 hodin, které povinný
subjekt uplatnil ve výzvě. V ní povinný subjekt zdůvodnil skutečnosti, na základě
kterých náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací v tomto rozsahu
stěžovateli účtuje, a to vyhledáním informací v evidenčním systému GINIS a fyzickým
vyhledáním požadovaných informací, dále pak prací s více evidenčními programy,
pokladními doklady a informacemi z výdajového účtu JMK.
Požadavek na úhradu těchto nákladů zákon váže na mimořádně rozsáhlé
vyhledání informací a je tedy třeba uplatnění tohoto druhu nákladů řádně odůvodnit.
Jinými slovy zaslaná výzva musí být dostatečným způsobem a dostatečně konkrétně
odůvodněna tak, aby z ní žadatel mohl odvodit, na základě jakých skutečností
a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Tento požadavek povinný subjekt dle
závěru nadřízeného orgánu naplnil a skutečnosti jím uváděné naplňují pojmové
znaky mimořádně rozsáhlého vyhledání informací, jak ho vymezil nadřízený orgán ve
svých dřívějších rozhodnutích.
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. ODK-3000/2-2008). 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
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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.
Dle nadřízeného orgánu nelze a priori konstatovat, že výsledkem mimořádně
rozsáhlého vyhledávání informací musí být vždy jen velký objem informací, tj.
skutečnost, že výstupem vyhledávání byl nakonec pouze jeden dokument, resp.
několik málo dokumentů, nemůže zpochybnit rozsáhlost vyhledávání, pokud předmět
žádosti vyžaduje prověřit rozsáhlé množství dokumentů na různých místech.
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 nákladů za požadované informace dostatečně
jasně zdůvodnit skutečnosti, které povinný subjekt vedly k vyčíslení požadované
částky. V daném případě by bylo možno bez bližší znalosti systému vedení účetních
dokladů (spadá sem i vyúčtování pracovních cest zástupců Jihomoravského kraje)
pochybovat o náročnosti vyhledání daných dokumentů a dojít k závěru, že vyhledání
vyúčtování cesty dotčených osob je „jednoduchou operací“, neboť dané doklady se
nachází „společně“ na jednom místě (k takovému závěru došel i stěžovatel).
Nicméně z interního vyjádření odboru ekonomického (konkrétně oddělení rozpočtu
a financování) ze dne 22. března 2010, které si vyžádal odbor kontrolní a právní
právě za účelem řádného odůvodnění souvislosti postupu odboru ekonomického
s vyhledáním informací týkajících se vyúčtování služebních cest (sdělení bylo
vyžádáno v kontextu vyřizování jiné žádosti žadatele adresované Jihomoravskému
kraji), vyplynulo, že vyhledání vyúčtování včetně cestovních příkazů týkající se osob
participujících na téže služební cestě není běžnou rutinní operací, ale předpokládá
jistou náročnost spočívající ve vyhledávání dokladů týkajících se konkrétních osob
a cesty na více různých místech (pokladní doklady, výdajový vkladový účet, valutová
pokladna) v závislosti na způsobu vyúčtování cesty (v hotovosti, na účet, zálohou,
účtování vratky do valutové pokladny) a vyžaduje prověření poměrně velkého
množství dokumentů (25 šanonů za měsíc). Řádné vyřízení žádosti a prověření
existence požadovaných dokumentů vyžadovalo rovněž spolupráci dvou oddělení
odboru ekonomického, a to s ohledem na pravidla daná účetními předpisy pro vedení
účetních dokladů.
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
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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 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.).
V daném případě však, jak vyplynulo ze spisového materiálu a vyjádření odboru
ekonomického ke způsobu vyhledání informací týkajících se vyúčtování zahraničních
cest, je dán systém vedení účetních dokladů (a z něho vyplývající skutečnost, že
doklady se mohou vyskytovat na různých místech) právními předpisy o vedení
účetnictví, jejichž nerespektování (v podobě vedení dokladů týkajících se téže
služební cesty na jednom místě) by znamenalo dle vyjádření odboru ekonomického
porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to § 7
odst. 1, 2 a 6 a § 8 odst. 1, 2 a 5 zákona. Zároveň odbor ekonomický uvedl, že
proces vyhledání informací nelze zjednodušit, aniž by byl porušen zákon o účetnictví.
Rovněž nelze než souhlasit se stěžovatelem, že nekvalifikovanost pracovníků
povinného subjektu při práci s emailovou korespondencí, popř. s jiným systémem,
nemůže jít k tíži žadatele; to by platilo i pro případ, že by si povinný subjekt stanovil
pro vyřizování žádostí komplikovaný vnitřní systém. Potřeba vyhledání informací
v tomto případě, kdy systém vedení účetních dokladů vyplývá z právních předpisů
upravujících vedení účetnictví, však takovou situaci dle názoru nadřízeného orgánu
nepředstavuje. Námitku stěžovatele ohledně nekvalifikovanosti práce při vyhledávání
v emailovém systému považuje nadřízený orgán v souvislosti s touto žádostí
o informace za irelevantní, neboť v daném případě bylo předmětem zpoplatnění
mimořádně rozsáhlého vyhledání informací, jak plyne z výzvy, vyúčtování zahraniční
pracovní cesty včetně cestovních příkazů mj. za užití elektronického systému GINIS,
nikoliv práce s emailovou korespondencí.
Z výše uvedeného plyne, že povinný subjekt odůvodnil mimořádně rozsáhlé
vyhledání informací požadovaných v žádosti o informace zákonem stanoveným
systémem vedení účetních dokladů, který neumožňuje soustředění účetních dokladů
týkajících se téže služební cestě na jednom místě, a podrobně popsal proces
vyhledání vyúčtování pracovní cesty (zde se týkala 4 osob). Na základě těchto
skutečností nevznikly u nadřízeného orgánu důvodné pochybnosti o oprávněnosti
uplatnění úhrady za osobní náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informace
v rozsahu dvou hodin času pracovnic dvou oddělení odboru ekonomického.
Nadřízený orgán považuje nicméně za vhodné, aby povinný subjekt v budoucnu při
uplatnění obdobné položky úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
odůvodnil tuto položku ve výzvě ještě podrobnějším způsobem, než jak učinil ve
výzvě týkající se této žádosti o informace, tj. i s využitím argumentů obsažených ve
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zmíněném interním sdělení, čímž by mohl zabránit zpochybnění podobné úhrady
stížností žadatele o informace.
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, protože neměl důvody pro uplatnění úhrady za mimořádně rozsáhlé
vyhledání informací a přesně nespecifikoval, jaké dokumenty předává. 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 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 InfZ pro vyřízení
žádosti (viz bod III/a. tohoto rozhodnutí). Dodáváme, že 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.
IV.
S ohledem na výše uvedené tedy nadřízený orgán neshledal jako důvodnou
pochybnost tvrzení obsažená ve stížnosti, kterými stěžovatel zpochybňoval
skutečnosti, na jejichž základě povinný subjekt vyčíslil výši úhrady včetně uložení
úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, a namítal, že předávané
dokumenty mají být přesně identifikovány, a rozhodl o stížnosti stěžovatele tak, jak
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, tj. výši úhrady nákladů za poskytnutí
informací, oznámenou žadateli sdělením povinného subjektu - Jihomoravského kraje
– ze dne 8. března 2010, č. j. 33492/2010, dle § 16a odst. 7 písm. a) InfZ potvrdil.
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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
v zastoupení
otisk úředního razítka

Ing. Tomáš Pösl
zástupce ředitelky odboru
podepsáno elektronicky
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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 27307/2010 OKP.
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 27307/2010 OKP).
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, Brno-Kníničky.
4. Stejnopis rozhodnutí zůstává součástí kopie spisu uložené u Ministerstva vnitra.

Vyřizuje: Mgr. Luďk a Hadroušková
tel. č.:
974816428
e-mail:
hadrouskova@mvc r.cz
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