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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 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
19. května 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 24. dubna 2010 a vedené povinným subjektem
pod č. j. JMK 58263/2010,
tak to:

Výše úhrady nákladů za poskytnutí informací, oznámená žadateli
sdělením povinného subjektu - Jihomoravského kraje – ze dne 6. května 2010,
č. j. 65059/2010, s e podle § 16a odst. 7 písm. a) InfZ 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 1. června 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. Stěžoval v ní vyjadřuje nesouhlas s výší úhrady nákladů podle § 17
odst. 3 infZ ( 16a odst. 1 písm. d) InfZ).
Z předložené spisové dokumentace vyplývá, že žadatel se dne 24. dubna
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 Rakouska – 12. – 15. 7. 2009/3, požadoval předat a) kopii veškeré
korespondence, která předcházela této konkrétní cestě, b) kopii itineráře pro celou
cestu, c) kompletní vyúčtování cesty všech cestujících osob, 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. Současně žadatel požaduje 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. Dále v žádosti specifikoval, že korespondencí se rozumí veškerá
korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá i odeslaná. V žádosti bylo dále
uvedeno: „… vzhledem k tomu, že předmětné dokumenty byly vyhledány, tak nám to
znovu nemůžete účtovat. Ostatně pokud vyhledání těchto informací trvá déle než půl
hodiny, je to chyba krajského úřadu JMK, že nemá dokumenty uspořádané
přehledně. Tuto chybu nesmí povinný subjekt přenášet na žadatele a ještě si od něj
nechávat platit, zejména když se jedná o informace o jedné jediné služební cestě“.
Žádost byla žadatelem odeslána na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje
(posta@kraj-jihomoravsky.cz a podatelna@kr-jihomoravsky.cz) a podle údaje
z průvodky elektronického podání byla povinnému subjektu doručena dne 24. dubna
2010.
S ohledem na skutečnost, že se jednalo o v pořadí již třetí žádost téhož
žadatele s identickým předmětem, byly již informace ve věci shromážděny (viz dále
toto rozhodnutí). Žadatel nicméně v předcházejících případech úhradu nezaplatil,
proto dopisem ze dne 6. května 2010, č. j. JMK 65059/2010 (odeslán 7. května,
žadatel jej převzal dle dodejky dne 14. května 2010), vyzval povinný subjekt žadatele
k zaplacení úhrady nákladů za vyžádané informace podle § 17 InfZ. Ve svém dopise
předně zopakoval, které informace jsou požadovány a následně žadatele upozornil
na to, že poskytnutí požadovaných informací je spojeno s určitými náklady na jejich
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vydání, 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 Rakouska“ včetně cestovních
příkazů osob, jež se zúčastnily zahraniční pracovní cesty do Rakouska ve
dnech 12.- 15. 7. 2009 (celkem 9 vyúčtování, včetně cestovních příkazů),
CD obsahující
- e-mailovou korespondenci mezi Jihomoravským krajem, asistentkou
velvyslankyně a velvyslankyní Lichtenštejnského knížectví v Rakousku, která
probíhala ve dnech 22.6. 2009 až 10.7.2009,
- „Podkladové materiály pro hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala
Haška k cestě do Rakouské republiky na pozvání lichtenštejnského korunního
prince Aloise ve dnech 12.-14. 7. 2009“,
- „Podkladové materiály k cestě do Rakouské republiky na pozvání
lichtenštejnského korunního prince Aloise ve dnech 12.-14. 7. 2009“,
- „Zpráva ze zahraniční služební cesty konané ve dnech 12. – 14. 7. 2009 do
Rakouské republiky“
- e-mailovou korespondenci mezi Jihomoravským krajem, asistentkou
velvyslankyně a velvyslankyní Lichtenštejnského knížectví v Rakousku, která
probíhala ve dnech 20.7. 2009 až 24.7.2009,
1. černobílé kopie formát A4 jednostranný 16x- á 1, 00 Kč = 16,00 Kč
2. černobílé kopie formát A4 oboustranný 6x- á 2, 00 Kč = 12,00 Kč
3. opatření technických nosičů dat – 1 ks CD á 9, 00 Kč = 9, 00 Kč
4. 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 (Jedná
se o práci ve více evidenčních programech a fyzické vyhledání požadovaných
informací, dále pak práci s pokladními doklady a informacemi z výdajového
účtu Jihomoravského kraje). Toto mj. zahrnuje:
- pracovnice odd. rozpočtu a financování musí nejprve ověřit, které konkrétní
osoby se předmětné zahraniční pracovní cesty zúčastnily (k žádosti byl
přiložen materiál předložený Radě Jihomoravského kraje, ve kterém jsou však
uvedeni pouze účastníci pracovní cesty z řad zastupitelů Jihomoravského
kraje), ostatní účastníky z řad jihomoravského kraje, zařazených do Krajského
úřadu Jihomoravského kraje, je třeba dohledat samostatně.
- Tento „seznam“ účastníků pak pracovnice odd. rozpočtu a financování předá
na odd. účetnictví, kde musí být dohledány originály cestovních příkazů, a to
prostřednictvím veškerých účetních dokladů, které by se mohly zahraniční
cesty týkat (a to prostřednictvím fyzického vyhledání účetních a pokladních
dokladů- ze sestavy v ekonomickém /účetním/ programu GINOS – EKO není
možno rozpoznat, jakým způsobem byl cestovní příkaz likvidován). Cestovní
příkazy jsou likvidovány na odd. rozpočtu a financování, nicméně originály
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cestovních příkazů jsou nezbytnou součástí účetního dokladu, který musí být
založen na odd. účetnictví, tzn. že vyhledávání požadovaných informací musí
probíhat vždy ve spolupráci obou těchto oddělení (pro povinný subjekt není
možné v rámci efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti kopírovat veškeré
cestovní příkazy a zakládat je na jednom místě jen pro případ, že by mohly být
součástí potencionálních žádostí o informace dle zákona 106/1999 Sb.
V případě, že by účetní doklady týkající se jedné pracovní cesty byly
shromážděny v originálu na jednom místě, bude porušena platná právní
úprava zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
viz. ust. § 7 odst. 1, 2 a 6 a § 8 odst. 1, 2 a 5 tohoto zákona).
Celkem se jednalo o 3 hodiny času pracovnic dvou oddělení odboru
ekonomického tj. 1 hod. á 215,00 Kč = 645,00 Kč
5 . odeslání informací žadateli (náklady na poštovní služby stanovené dle
platných tarifů České pošty) – 40, 90 Kč. .
Výše úhrady za požadované informace tak činila 722,90 Kč (v případě platby
osobně, na pokladně Krajského úřadu Jihomoravského kraje částka zaokrouhlena na
723,00 Kč). Žadatel byl současně vyzván, aby náklady uhradil do 60 dnů od obdržení
této výzvy, a poučen o možnosti odložení žádosti dle § 17 odst. 5 InfZ, jestliže
nebude požadovaná úhrada zaplacena.
Dne 24. května 2010 obdržel povinný subjekt stížnost občanského sdružení
Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích
ze dne 19. května 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 Rakouska – 12. – 15. 7. 2009/3. Stížností byl žadatelem vyjádřen nesouhlas
s úhradou požadovanou povinným subjektem ve sdělení ze dne 6. května 2010, č. j.
JMK 365059/2010, 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 elektronicky a co ve formě xeroxové kopie. U každého dokumentu
předaného v xeroxové kopii musí být dle stěžovatele uveden počet stran, jinak je
neseznatelné, za co si povinný subjekt účtuje náklady (bod I. odůvodnění stížnosti).
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. Dodává, že pokud emailová
korespondence existuje elektronicky a bude předána na CDROM stejně jako
podkladové materiály pro hejtmana (dvě položky, které se dle stěžovatele jmenují
prakticky stejně), zůstává k předání jen zpráva ze zahraniční cesty (jako materiál
z odboru kanceláře hejtmana) a jeden jediný dokument – kopie vyúčtování. Pouze
u posledního dokumentu se dá dle stěžovatele předpokládat, že je vyhledávaly ony

4

dvě pracovnice odboru ekonomického. Dle vyjádření žadatele pokud na vyhledání
jednoho vyúčtování cesty hejtmana jsou potřeba 2 pracovnice, 3 hodiny práce
a účtuje se 645, - Kč, je to nepřijatelné. Stěžovatel dovodil, že povinný subjekt ztratil
nárok 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 75453/2010, sp.zn. S-JMK 58263/2010 OKP, ze dne
31. května 2010 byla Ministerstvu vnitra stížnost postoupena spolu se spisovým
materiálem. Povinný subjekt k posouzení věci poskytl rovněž kopii spisu S-JMK
105569/2009 OKP a část kopie spisu S-JMK 154834/2009 OKP a k celé věci uvedl
následující. Dle povinného subjektu se jedná o v pořadí již třetí totožnou žádost
stejného žadatele, tzn. že vyžádané informace již byly vyhledány a shromážděny
v souvislosti s předchozí žádostí. První obsahově totožná žádost ze dne 23.7.2009,
č.j. JMK 105569/2009, byla povinným subjektem odložena dne 26. 10. 2009, neboť
žadatel neuhradil požadovanou úhradu za poskytované informace. Druhá obsahově
totožná žádost ze dne 15. 11. 2009 byla povinným subjektem odložena ze stejných
důvodů dne 31. 5. 2010, neboť ani u této druhé žádosti k zaplacení úhrady nedošlo.
[V případě druhé žádosti bylo na základě stížnosti žadatele nadřízeným orgánem
povinnému subjektu přikázáno zjednat nápravu ve věci stanovení výše úhrady, a to
rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 8.3.2010, č.j. MV-19150-2/ODK-2010.
V rámci této nápravy byla zaslána žadateli výzva k úhradě ze dne 24.3.2010, č.j.
JMK 42704/2010].
Povinný subjekt má za to, že nově podaná žádost (v pořadí třetí) byla
žadatelem podána z toho důvodu, aby obešel ustanovení § 17 odst. 1 InfZ, neboť již
při vyřízení předchozích žádostí bylo poskytnutí požadovaných informací podmíněno
zaplacením úhrady vzniklých s vyhledáním informací a vytvořením kopií. V případě
„takového obcházení“ úhrady nákladů, kdy žadatel podává opakovaně totožnou
žádost, aniž by v souvislosti s předchozími žádostmi provedl úhradu nákladů
vzniklých při vyhledání a shromáždění informací, lze dle povinného subjektu
požadovat úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání opakovaně. V této
souvislosti povinný subjekt odkazuje i na obdobný názor Ministerstva vnitra vyjádřený
v analýze účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím (bod 7.5.3 analýzy
zveřejněné na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz/odk) a závěr
uvedený v publikaci A. Furek, L. Rothanzl, Zákon o svobodném přístupu
k informacím, Linde Praha 2010, str. 518, který se týká zjevného obcházení úhrady
nákladů (zejména za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ) štěpením žádostí či
jejím opětovným podáváním. Dle výše uvedených závěrů se z hlediska úhrady
nákladů informace považuje za vyhledanou až v okamžiku, kdy byly uhrazeny
náklady vynaložené na toto vyhledávání. Proto je možno požadovat úhradu nákladů
(i za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací) opětovně.
K námitce I. odůvodnění stížnosti (povinný subjekt nenaplnil požadavek
zákona, neboť nedostatečně popsal, co míní předat) povinný subjekt uvedl, že zákon
výslovně nestanoví, jak mají být skutečnosti pro výpočet úhrady definovány.
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V daném případě měl být těmito skutečnostmi dle vyjádření povinného subjektu
rozsah dokumentů obsahujících požadované informace a náklady spojené
s odesláním informací žadateli. Všechny tyto skutečnosti pak byly dostatečně
specifikovány ve výzvě, a to uvedením soupisu dokumentů a označením, o jaký
dokument se jedná. Z oznámení zaslaného žadateli dle ustanovení § 17 odst. 3 InfZ
je zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady
vyčíslena, a žadatel je schopen si ověřit, jakým způsobem byla výše úhrady
vyčíslena a zda je toto vyčíslení správné (tj. zda nejsou v kopiích zahrnuty i kopie,
které nepožadoval, a zda je výše úhrady správně vypočítána). Výše úhrady je pak
dle Jihomoravského kraje stanovena v souladu se směrnicí 12/INA-KrÚ Zásady pro
realizaci práva občanů na svobodný přístup k informacím na Krajském úřadu
Jihomoravského kraje – Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování
informací Jihomoravským krajem a jeho orgány (zveřejněn též na webových
stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz).
Ve věci druhé stížnostní námitky, týkající se mimořádně rozsáhlého vyhledání
informací, uvedl, že v dané výzvě bylo uplatnění mimořádně rozsáhlého vyhledání
informací řádně zdůvodněno (s ohledem na rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne
8.3.2010, č.j. MV-19150-2/ODK-2010 bylo vyžádáno vysvětlující stanovisko
pracovnice odboru ekonomického k postupu při vyhledávání vyúčtování zahraniční
pracovní cesty).
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 Rakouska. 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 není důvodná.
Vycházelo přitom z následujících skutečností.
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III./a.
Předně považuje nadřízený orgán za nezbytné vypořádat se s tvrzením
žadatele, tak jak jej formuloval ve své žádosti o informace ze dne 24. dubna 2010,
tj. že vzhledem k tomu, že předmětné dokumenty již byly vyhledány, nelze je znovu
účtovat. Dle povinného subjektu byla další obsahově totožná žádost podána
žadatelem právě z důvodu, že při vyřízení předchozí žádosti byly informace
vyhledány a jejich poskytnutí podmíněno zaplacením úhrady nákladů vzniklých
v souvislosti s vyhledáním informací a pořízením kopií, tj. s cílem obejít povinnost
úhrady nákladů. Ministerstvo vnitra zastává shodně s povinným subjektem názor, že
z hlediska úhrady nákladů je informace „vyhledána“ až v okamžiku, kdy byly
uhrazeny náklady vynaložené na jejich vyhledání. Pokud tedy žadatel
u předcházející, resp. předcházejících žádostí úhradu nákladů neprovedl, tyto
náklady jsou stále neuhrazené a takové informace nelze považovat za vyhledané
(v případě odložení žádosti nejde o poskytnutí informace). Uvedený výklad pak nelze
chápat jako zásah do práva na informace, neboť je to žadatel, kdo procesní rozměr
tohoto práva obchází a takovému zneužití práva nemůže být poskytnuta ochrana (viz
výklad k problematice podávání obsahově totožných žádostí a s nimi spojené
argumentaci žadatele, že nelze požadovat úhradu nákladů za vyhledání informací,
které již byly shromážděny v souvislosti s předchozí žádostí, v publikaci A. Furek, L.
Rothanzl, Zákon o svobodném přístupu k informacím, Linde Praha 2010, str. 518).
III/b.
Při přezkumu výše úhrady se nadřízený orgán zabýval rovněž 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 24. dubna 2010 a datovaná dnem 6. května 2010, byla
vypravena dne 9. května 2010, tj. ve lhůtě dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ.
III/c.
Dále se nadřízený orgán zabýval způsobem, jímž byla výše úhrady stěžovateli
sdělena. Ve výzvě přitom povinný subjekt uvedl druhově, jaké dokumenty předává,
a to kopie Vyúčtování zahraniční pracovní cesty do Rakouska včetně cestovních
příkazů osob, jež se zúčastnily zahraniční pracovní cesty dnech 12.- 15. 7. 2009
(celkem 9 vyúčtování, včetně cestovních příkazů). Dále povinný subjekt vyznačil
počet a formát kopií, jednotkovou a celkovou cenu. U dokumentů předávaných
elektronicky na CDROM uvedl úplný výčet předávaných informací. Konečně povinný
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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.
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. Podle názoru Ministerstva vnitra,
který již vyjádřil ve svých předchozích rozhodnutích týkajících se žadatele
a povinného subjektu, by měl být z takového oznámení žadatel schopen posoudit,
zda informace, které mu budou vydány, odpovídají předmětu jeho žádosti a zda
povinný subjekt výši náhrady stanovil způsobem odpovídajícím zákonu. Jinými slovy
zaslaná výzva musí být dostatečným způsobem a dostatečně konkrétně
odůvodněna. Jak 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. Míra
konkrétnosti/detailnosti rozpisu - do jaké míry musí být jednotlivé položky provázány
s poskytovanými informacemi - bude vždy záviset na okolnostech každé žádosti.
Nelze např. obecně konstatovat, že povinný subjekt by měl jmenovitě označovat
jednotlivé informace (např. jednotlivé kopie dokumentů), za jejichž poskytnutí bude
vyžadovat úhradu nákladů. Na druhou stranu naopak nepostačí obecné
konstatování, že za poskytnutí informace bude požadována určitá náhrada nákladů
(byť vyčíslených); ve výzvě je vždy nutno vyčíslení nákladů „propojit“ s bližší
specifikací informací, které budou poskytnuty. Třebaže lze v případě požadavku
úhrady za kopie považovat za optimální uvedení seznamu poskytovaných kopií
s údajem o počtu listů, druhu a formátu kopie, jednotkové a celkové částce (jde
o pracnou, ale vždy dostatečnou variantu), považuje nadřízený orgán s ohledem na
druhové označení dokumentů ve výzvě a uvedení počtu vyúčtování (kopie
„Vyúčtování zahraniční pracovní cesty do Rakouska“ včetně cestovních příkazů
osob, jež se zúčastnily zahraniční pracovní cesty do Rakouska ve dnech 12.- 15. 7.
2009 - celkem 9 vyúčtování, včetně cestovních příkazů), a konečný výpočet
uvádějící počet kopií černobílých a jednotkovou cenu za dostatečný v tom směru, že
si žadatel mohl ověřit provázanost požadovaných informací s vyčíslením úhrady. Dle
zjištění nadřízeného orgánu odpovídají částky uvedené ve výzvě Sazebníku
platnému od 1. ledna 2010 a zveřejněnému na webových stránkách Jihomoravského
kraje. Ze spisu pak Ministerstvo vnitra ověřilo, že z hlediska nákladu na kopie
požadovaná částka odpovídá počtu kopií. 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.
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III/d.
Ministerstvo vnitra se dále zabývalo správností výpočtu úhrady nákladů ve
výši 645,- Kč (215,- Kč/1 hodina práce) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
pracovnicemi dvou oddělení odboru ekonomického v rozsahu 3 hodin, které povinný
subjekt uplatnil ve výzvě.
Nadřízený orgán podotýká, že se obdobnou otázkou – problémem
oprávněnosti úhrady nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
pracovnicemi odboru ekonomického při vyhledávání kompletního vyúčtování
účastníků zahraniční pracovní cesty, zabýval ve svém rozhodnutí ze dne 22. dubna
2010, č. j. MV- 38008-2/ODK-2010, týkajícím se téhož žadatele a povinného
subjektu. Daným rozhodnutím nadřízený orgán výši úhrady potvrdil, nicméně
povinnému subjektu doporučil, aby v budoucnu při uplatnění obdobné položky
úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací odůvodnil tuto položku ve výzvě
ještě podrobnějším způsobem, tj. i s využitím argumentů obsažených v interním
sdělení odboru ekonomického (vysvětlující proces vyhledávání vyúčtování), čímž by
mohl zabránit zpochybnění podobné úhrady stížností žadatele o informace. Nutnost
dostatečného odůvodnění uplatnění nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání
informací dále vyplynula z rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 8.3.2010, č.j. MV19150-2/ODK-2010, v němž nadřízený orgán přikázal povinnému subjektu zjednat
nápravu na základě stížností podané žadatelem ve vztahu k předcházející obsahově
totožné žádosti.
Požadavek na úhradu nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
váže zákon na určitý nadměrně rozsáhlý a náročný vyhledávací proces a je tedy
třeba jeho uplatnění řádně odůvodnit. Jinými slovy zaslaná výzva musí být
dostatečným způsobem a dostatečně konkrétně odůvodněna tak, aby z ní žadatel
mohl odvodit, v čem spočívalo mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Do spisu
pak musí povinný subjekt tyto skutečnosti řádně doložit. Tento požadavek povinný
subjekt dle závěru nadřízeného orgánu ve výzvě, která je předmětem stížnosti,
naplnil, neboť velmi podrobným způsobem odůvodnil, v čem spočívalo mimořádně
rozsáhlé vyhledání vyúčtování zahraniční pracovní cesty (v návaznosti na
rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 8. 3. 2010, č.j. MV-19150-2/ODK-2010, týkající
se druhé obsahově totožné žádosti, si vyžádal podrobné vysvětlení odboru
ekonomického pokud jde o mimořádnou rozsáhlost vyhledání podobného typu
informací a využil jej ve výzvě při odůvodnění těchto nákladů). Skutečnosti povinným
subjektem uváděné pak 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
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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
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.
K námitce stěžovatele, 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 a k námitce nepřípustnosti
účtovat si náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, když se jedná
o jeden dokument – kopii vyúčtování lze uvést následující. Jak již konstatoval
nadřízený orgán ve výše zmíněném rozhodnutí č. j. MV- 38008-2/ODK-2010 ze dne
22. dubna 2010 ve věci předání kompletního vyúčtování zahraniční pracovní cesty,
bylo by možné 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, resp. se jedná o „jedno hromadné společné vyúčtování“
(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
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souvislosti postupu odboru ekonomického s vyhledáním informací týkajících se
vyúčtování služebních cest (v návaznosti na rozhodnutí č.j. MV-19150-2/ODK-2010,
kterým bylo přikázáno povinnému subjektu zjednat nápravu), vyplynulo, že vyhledání
vyúčtování včetně cestovních příkazů týkající se osob participujících na téže služební
cestě není běžnou rutinní operací. Předpokládá totiž 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). K námitce stěžovatele, která zmiňuje vyhledání „jednoho jediného
dokumentu – kopie vyúčtování cesty hejtmana“, nadřízený orgán podotýká, že se
jednalo o 9 vyúčtování týkajících se jednotlivých účastníků cesty, které se, jak
uvedeno výše, nenacházejí na jednom místě.
Konkrétně popsal povinný subjekt postup vyhledání ve výzvě k úhradě tak, že
pracovnice oddělení rozpočtu a financování musí nejprve ověřit, které konkrétní
osoby se předmětné zahraniční pracovní cesty zúčastnily (k žádosti byl přiložen
materiál předložený Radě Jihomoravského kraje, ve kterém jsou však uvedení pouze
účastníci pracovní cesty z řad zastupitelů Jihomoravského kraje), ostatní účastníky
z řad jihomoravského kraje, zařazených do Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
je třeba dohledat samostatně. Tento „seznam“ účastníků pak pracovnice oddělení
rozpočtu a financování předá na oddělení účetnictví, kde musí být dohledány
originály cestovních příkazů, a to prostřednictvím veškerých účetních dokladů, které
by se mohly zahraniční cesty týkat (a to prostřednictvím fyzického vyhledání účetních
a pokladních dokladů- ze sestavy v ekonomickém /účetním/ programu GINOS – EKO
není možno rozpoznat, jakým způsobem byl cestovní příkaz likvidován). Cestovní
příkazy jsou likvidovány na oddělení rozpočtu a financování, nicméně originály
cestovních příkazů jsou nezbytnou součástí účetního dokladu, který musí být založen
na oddělení účetnictví, tzn. že vyhledávání požadovaných informací musí probíhat
vždy ve spolupráci obou těchto oddělení.
Povinný subjekt tak dle závěru nadřízeného orgánu dostatečně podrobným
způsobem ve výzvě k úhradě nákladů adresované žadateli odůvodnil, v čem spočívá
mimořádně rozsáhlé vyhledání vyúčtování zahraniční cesty, a to tak, že popsal,
jakým způsobem pracovnice odboru ekonomického postupují při vyhledání takových
dokumentů.
V souvislosti s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací Ministerstvo vnitra
zdůrazňuje, že pokud si povinný subjekt sám nastaví komplikovaný vnitřní systém
pro ukládání informací, resp. dokumentů, nemůže jít tato skutečnost k tíži žadatele
o informace a jemu účtována jako mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (srov. A.
Furek, L. Rothanzl, Zákon o svobodném přístupu k informacím, Linde Praha 2010,
str. 529 a 530). V daném případě však, jak vyplynulo ze spisového materiálu
a vyjádření odboru ekonomického ke způsobu vyhledání i nformací týkajících se
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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 v originále 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.
Nadřízený orgán se rovněž ztotožňuje s argumentací povinného subjektu, že pro
povinný subjekt není možné v rámci efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti kopírovat
veškeré cestovní příkazy a zakládat je na jednom místě jen pro případ, že by mohly
být součástí potencionálních žádostí o informace dle zákona 106/1999 Sb. Zákon
přitom takovou povinnost povinnému subjektu neukládá.
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 cesty na jednom místě, a podrobně popsal proces
vyhledání vyúčtování pracovní cesty. Porovná-li nadřízený orgán počet hodin, resp.
osobních nákladů, na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací v tomto případě (3
hodiny osobních nákladů pro vyhledání 9 vyúčtování) s osobními náklady
uplatněnými ve výzvě, jíž se týkalo výše zmíněné rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j.
MV- 38008-2/ODK-2010 ze dne 22. dubna 2010 (2 hodiny osobních nákladů pro
vyhledání 5 vyúčtování), lze považovat ve výzvě stanovený rozsah 3 hodin za
přiměřený.
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.
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 6. května 2010, č. j. 65059/2010, 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

otisk úředního razítka

podepsáno elektronicky

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 58263/2010 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 58263/2010 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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