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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, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 94 odst. 1 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů rozhodlo v souladu s ustanovením § 16a
odst. 7 písm. a) InfZ, o stížnosti pobočného spolku Děti Země – Klubu za udržitelnou
dopravu, IČO: 670 10 041, se sídlem: Cejl 866/50a, 602 00 Brno, zastoupeného
RNDr. Miroslavem Patrikem, členem výboru klubu (dále jako „žadatel“ nebo
„stěžovatel“), datované dnem 6. března 2019, na postup Jihomoravského kraje, za
který ve věci jednal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kontrolní a právní
(dále také „povinný subjekt“), resp. na výši úhrady při vyřizování žádosti stěžovatele
o poskytnutí informací, přijaté povinným subjektem dne 6. února 2019 třikrát
a evidované pod č. j. JMK 19683/2019, JMK 20551/2019 a JMK 20548/2019.

takto:

Výše úhrady stanovená v oznámení povinného subjektu –
Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19. 2.
2019, č. j. JMK 26583/2019 , s e p o t v r z u j e .
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Odůvodnění:
I.
Ministerstvu vnitra (dále také „nadřízený orgán“) byla dne 15. března 2019
předložena Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle ustanovení § 16a odst. 4 a 5
InfZ stížnost žadatele na postup povinného subjektu – Jihomoravského kraje,
Krajského úřadu Jihomoravského kraje (jeho dopisem ze dne 13. března 2019, č. j.
JMK 39115/2019), resp. na výši úhrady, při vyřizování žádostí o informace
doručených povinnému subjektu dne 6. února 2019 a vedených u povinného
subjektu pod č. j.: JMK 19683/2019, JMK 20551/2019 a JMK 20548/2019. Stížnost
byla nadřízenému orgánu předložena spolu se spisovým materiálem. Dne 22. 3.
2019 bylo Ministerstvu vnitra povinným subjektem doručeno doplnění předkládací
zprávy, oprava tam uvedených písařských chyb.
Z předložené spisové dokumentace vyplývá, že žadatel se celkem třemi
podáními totožného obsahu ze dne 6. února 2019 (doručeno povinnému subjektu
téhož dne) v souladu s InfZ obrátil na povinný subjekt se žádostí o poskytnutí
informací. V těchto podáních, označených jako „ Žádost č. 30 o poskytnutí informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkají činnosti spolku Asociace nestátních
neziskových organizací Jihomoravského kraje (ANNO JmK)“ požadoval následující
informace: 1) Všechny smlouvy mezi Jihomoravským krajem a Asociací nestátních
neziskových organizací Jihomoravského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK,
včetně podpisů zástupců obou stran, za rok 2015 až 2018. 2) Závěrečné zprávy a
finanční vyúčtování této dotace za roky 2015 až 2018, přičemž u vyúčtování stačí jen
přehledná tabulka dle vzoru v příloze této žádosti č. 30 na str. 2. Žadatel požadoval
zaslání informací v elektronické podobě e-mailem do 10 MB (nad 10 MB přes
http://www.uschovna.cz), alternativně připustil také „osobní vyzvednutí“ informací na
vlastní přinesené flashce (2 GB) či na vlastním DVD (4,7 GB).
Přípisem ze dne 19. února 2019, č.j. JMK 26583/2019 (vypraveno 21. února
2019 elektronicky i poštou), označeném jako Výzva k zaplacení úhrady za
požadované informace, pak povinný subjekt žadateli sdělil, že poskytnutí jím
požadovaných informací je spojeno s náklady na straně povinného subjektu. Povinný
subjekt proto tímto přípisem vyzval žadatele k úhradě nákladů ve výši 36, 80,- Kč,
kdy žadateli současně sdělil, že po provedení úhrady (a to nejpozději do 60 dnů ode
dne doručení uvedeného přípisu), mu budou informace poskytnuty. Ke způsobu
provedení úhrady nabídl povinný subjekt žadateli několik možností, a sice
prostřednictvím složenky, osobně v pokladně povinného subjektu anebo
bezhotovostně převodem na účet. V uvedeném přípise uvedl povinný subjekt také
rozpis výše úhrady, kdy z tohoto vyplynulo, že úhrada je požadována za skenování
černobílé kopie formátu A4 jednostranně v celkovém počtu 92 stran, kdy za každou
takto oskenovanou stranu si povinný subjekt účtuje 0,40,- Kč. K tomu povinný subjekt
uvedl seznam jednotlivých dokumentů, které za účelem vyřízení žádosti o informace
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musel takto zpracovat, jsou jimi následující: smlouva č. 033833/15/OKH, včetně
finančního vyúčtování dotace a závěrečné zprávy k projektu, smlouva č.
028988/15/ORR, včetně finančního vyúčtování dotace a závěrečné zprávy o realizaci
projektu, smlouva č. 035757/16/ORR včetně finančního vyúčtování a závěrečné
zprávy k projektu, smlouva č. 039419/16/ORR, včetně finančního vyúčtování dotace
a závěrečné zprávy o realizaci projektu, smlouva č. 044404/17/ORR, včetně
finančního vyúčtování a závěrečné zprávy projektu.
Dne 6. března 2019 obdržel povinný subjekt od žadatele stížnost na postup při
vyřizování žádosti o informace (podání z téhož dne), nazvanou „Stížnost dle § 16a
odst. 1 písm. d) s odkazem na § 17 odst. 1, odst. 3 a odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.
proti požadavku zaplatit 36,80 Kč za informace dle žádosti č. 30 o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkají činnosti spolku Asociace
nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (ANNO JmK)“. Žadatel ve
stížnosti předně požaduje, aby bylo jeho stížnosti ze strany Ministerstva vnitra
vyhověno a aby mu byly požadované informace povinným subjektem poskytnuty
zdarma. Žadatel namítá, že z textu výzvy k úhradě nelze zjistit, kolik stran mají
jednotlivé žadatelem požadované dokumenty, a žadatel se tak nemohl dostatečně
kvalifikovaně rozhodnut, které z požadovaných dokumentů s ohledem na výši úhrady
požadovat nadále a které již nikoliv. Tím, že nejsou uvedeny strany také ve vztahu
k jednotlivým dokumentům, ale pouze ve vztahu ke všem požadovaným
dokumentům tak dle žadatele nesplnil povinný subjekt oznamovací povinnost, neboť
dle názoru žadatele povinný subjekt nesdělil konkrétní náklady za scany. Žadatel
dále uvedl, že se důvodně domnívá, že požadované dokumenty musel mít povinný
subjekt k dispozici v elektronické podobě již na základě jiné své činnosti, nicméně
žádné bližší argumenty k tomu neuvádí. Výzva povinného subjektu k úhradě
předmětné částky je dle názoru žadatele nepřezkoumatelná, protože povinný subjekt
ve výzvě neuvedl důvody, proč nemůže zaslat požadované dokumenty v elektronické
podobě. Postup povinného subjektu je dle názoru stěžovatele nehospodárný, neboť
byrokratické náklady převažují nad náklady, které má žadatel před poskytnutím
informací uhradit. Dle názoru žadatele by měla být veřejná správa schopna náklady
v řádech stovek korun schopna unést. Ve vztahu k úředníkům podílejícím se na
vyřizování žádosti o informace stěžovatel uvádí řadu hodnotících soudů urážlivého
charakteru, a to povětšinou ve vztahu ke konkrétním osobám. Stěžovatel uvedl, že
v roce 2016 mu byly obdobné požadované informace na základě jeho žádosti o
informace poskytnuty zdarma. V relativně rozsáhlé části stížnosti se pak stěžovatel
věnuje problematice údajně nezákonného vyřizování jeho žádosti z roku 2016.
Přípisem č. j. JMK 39115/2019 ze dne 13. března 2019 byla stížnost
postoupena nadřízenému orgánu. V předání stížnosti povinný subjekt zrekapituloval
celý obsah spisu s chronologickým popisem jednotlivých podání a přípisů. Povinný
subjekt k věci mimo jiné uvedl, že na základě opakovaných žádostí o informace
stejného obsahu ze dne 6. 2. 2019 prověřil existenci požadovaných informací mezi
jednotlivými odbory a útvary Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Stran stížnosti
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reagující na Výzvu k zaplacení úhrady vydanou povinným subjektem dne 19. 2. 2019
povinný subjekt uvedl, že se ohrazuje proti urážlivým a zavádějícím poznámkám
obsaženým napříč celou stížností.
Ke stanovení výše úhrady povinný subjekt uvedl, že považuje za zřejmé, na
základě čeho a jak dospěl k vyčíslení po žadate1li požadované úhrady. Ke
stanovení a vyčíslení výše úhrady došlo dle vyjádření povinného subjektu na základě
ustanovení § 17 odst. 3 InfZ a směrnice Jihomoravského kraje č. 12/INA-KrÚ
s názvem „Zásady pro realizaci práva na svobodný přístup k informacím na Krajském
úřadě Jihomoravského kraje“., která v sobě současně obsahuje také „Sazebník
úhrad a licenčních odměn za poskytování informací Jihomoravským krajem a jeho
orgány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.“ Ve vztahu k sazebníku úhrad povinný subjekt ještě uvedl, že
tento je řádně zveřejněn na webových stránkách Jihomoravského kraje, a to
v záložce Povinně zveřejňovaných informací. Dle povinného subjektu z výzvy jasně a
srozumitelně vyplývá, ze které konkrétní úkony ve vztahu ke kterým konkrétním
dokumentům povinný subjekt úhradu požaduje a současně dle jeho názoru není
povinen uvádět ke každému z více než dvou poskytovaných dokumentů individuálně
počet stran.
Povinný subjekt má za to, že rozpis jednotlivých úhrad je dostačující v podobě,
v jaké je povinný subjekt ve výzvě uvedl. K tomu se odkázal na odbornou
komentářovou literaturu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím od autorů Furek, Rothanzl a Jirovec, která uvádí, že v případě úhrady
za kopie listin je třeba uvést seznam poskytování kopií s údajem o počtu listů a druhu
a formátu kopie, kdy tento výpočet je možné provést alternativně buď u každé kopie
zvlášť anebo souhrnně vůči celému seznamu. K námitce stěžovatele, že se tento na
základě podrobnějšího rozpisu úhrady mohl eventuálně rozhodnout, zda bude po
povinném subjektu požadovat skutečně všechny dokumenty uvedené v žádosti o
informace nebo jen některé, povinný subjekt připomněl, že to byl právě stěžovatel,
kdo v žádosti o informace požadoval po povinném subjektu všechny uvedené
dokumenty.
K nutnosti scanování žadatel požadovaných dokumentů povinný subjekt
uvedl, že všechny požadované dokumenty byly povinnému subjektu doručeny pouze
v analogové a nikoliv digitální podobě a pro jejich převod do žadatelem požadované
digitální podoby, tak bylo scanování nevyhnutelné. Tyto skutečnosti povinný subjekt
zjistil prověřením prostřednictvím spisového systému Ginis. Povinný subjekt dodal,
že si je současně vědom své povinnosti zveřejňování smluv v tzv. registru smluv,
nicméně tyto kopie smluv nebylo možné pro vyřizování žádosti o informace použít a
to s ohledem na skutečnost, že zveřejňování smluv v registru smluv na základě
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv podléhá větším požadavkům na
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anonymizaci, než jak je požadováno InfZ. Povinný subjekt uvádí, že dle jeho
zveřejněného sazebníku úhrad platí pravidlo, že by povinným subjektem měla být
požadována každá úhrada nákladů, která celkovou sumou překročí 35,- Kč. K tzv.
dvojímu doručování výzvy k úhradě žadateli, tedy jak elektronicky prostřednictvím emailu, tak také fyzicky prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb povinný
subjekt uvedl, že elektronický způsob doručování zvolil z důvodu výslovného
požadavku žadatele v žádosti o informace, fyzickou formu doručování pak z důvodu
potřeby prokázání doručení této výzvy žadateli. Co se týče bezplatného poskytnutí
informací (viz sdělení Jihomoravského kraje č. j.: JMK 114791/2016) žadateli v rámci
jeho jiné žádosti o informace z roku 2016, k tomu povinný subjekt uvedl, že touto
žádostí požadované informace měl povinný subjekt již k dispozici, neboť je již dříve
poskytoval jinému žadateli.
II.
Ministerstvo vnitra předně dovodilo svou věcnou příslušnost k rozhodnutí
o podané stížnosti, a to s přihlédnutím k předmětu žádosti, resp. k povaze
požadovaných informací. V této souvislosti je třeba s ohledem na ustanovení § 178
odst. 1 správního řádu konstatovat, že v oblasti samostatné působnosti je obecně (tj.
s výjimkou specifických případů) nadřízeným orgánem kraje, Ministerstvo vnitra.
Ministerstvo vnitra dále konstatuje, že stížnost byla podána včas, tj. ve lhůtě
stanovené v § 16a odst. 3 InfZ.
III.
Následně Ministerstvo vnitra přezkoumalo postup povinného subjektu (včetně
skutečností uváděných stěžovatelem) a dospělo k závěru, že stížnost není
důvodná. Vycházelo přitom z následujících skutečností.
Dle ustanovení § 17 odst. 3 InfZ v případě, povinný subjekt požaduje za
poskytnutí informace úhradu, je třeba, aby tuto skutečnost písemně oznámil spolu s
výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace. Dle téhož ustanovení musí být
z oznámení zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše
úhrady povinným subjektem vyčíslena. K problematice pojmu zdůvodnění úhrady „na
základě jakých skutečností“ uvádí komentářová literatura (Furek, A., Rothanzl L.,
Jirovec, T. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. Vydání. Praha:
C.H. Beck, 2016, s.1032), že těmito skutečnostmi se může rozumět např. uvedení
počtu kopií. Výklad pojmu „jakým způsobem“ vyplývá z komentářové literatury
(Furek, A., Rothanzl L., Jirovec, T. Zákon o svobodném přístupu k informacím.
Komentář. 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2016, s.1032, 1033) tak, že je na místě
uvést v konkrétní výzvě k úhradě odkaz na sazebník úhrad a současně vynásobit
sazbu v sazebníku za jednotlivou kopii počtem učiněných kopií. Co se týče způsobu
provádění výpočtu úhrady, komentářová literatura připouští jak výpočet (Furek, A.,
Rothanzl L., Jirovec, T. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1.
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Vydání. Praha: C.H. Beck, 2016, s.1033) ve vztahu k jednotlivému z požadovaných
dokumentů, tak ale také ve vztahu k celému seznamu požadovaných dokumentů.
Povinný subjekt ve Výzvě k úhradě uvedl seznam dokumentů, které mají být
na základě žádosti žadateli po uhrazení úhrady poskytnuty, dále uvedl celkový počet
stran, které byly předmětem scanování za účelem poskytnutí informace ve formátu,
ve kterém žadatel informace v žádosti požadoval a na základě těchto skutečností
provedl výpočet celkové výše úhrady za poskytnutí informací. Ve výzvě k úhradě za
požadované informace povinný subjekt odkázal na Sazebník úhrad a licenčních
odměn za poskytování informací Jihomoravským krajem a jeho orgány, k němuž
uvedl, že je zveřejněn na www.kr-jihomoravsky.cz v sekci Povinné informace dle
zákona č. 106 pod bodem 15.1.
Dle názoru Ministerstva vnitra povinný subjekt s ohledem na výše uvedené
postupoval v předmětné Výzvě k úhradě za poskytnutí požadovaných informací
v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím,
tedy z jeho oznámení (výzvy) k úhradě bylo dostatečně zřejmé na základě jakých
skutečností a jakým způsobem výši úhrady vyčíslil.
Ministerstvo vnitra se dále ztotožňuje také se stanoviskem povinného
subjektu, že z žadatelovy žádosti o informace jednoznačně vyplynulo, že žadatel
požaduje všechny povinnému subjektu dostupné a v žádosti uvedené informace
(dokumenty). Proto se nelze domnívat, že mu tím, že nebyl ve vztahu k jednotlivým
dokumentům, které mu hodlal povinný subjekt po uhrazení úhrady poskytnout,
uveden konkrétní počet stran, mohla vzniknout újma. Ministerstvo vnitra současně
zastává názor, že úhrada částky 36,80 Kč, je ve vztahu k úkonům, které musel
povinný subjekt za účelem vyřizování žádosti o informace žadatele učinit, částkou
vyloženě zanedbatelnou, což nepřímo potvrzuje i žadatel v obsahu Stížnosti proti
výši úhrady, když např. uvádí, že v současné době je i pouhé zaslání doporučeného
psaní prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, dražší záležitostí.
Ministerstvo vnitra k tomuto ještě v obecné rovině dodává, že povinný subjekt má
krom vyřizování žádostí o informace dle InfZ na starosti také další agendu spadající
do jeho působnosti a úhradu za poskytnutí informací, kterou InfZ připouští a která je
navíc mnohdy ve vztahu k fakticky učiněným úkonům zcela zanedbatelná, vnímá
nadřízený orgán jako svým způsobem prevenční prostředek před zneužíváním práva
dle InfZ ze strany žadatelů o informace. Jinými slovy, smyslem úhrady dle InfZ nemá
být obohacování povinných subjektů či kompenzace jejich veškerých reálně
vzniklých nákladů v souvislosti s vyřizováním žádosti o informace, ale spíše
prostředek k tomu, aby žadatelé o informace požadovali informace skutečně
z důvodu, že by rádi znali jejich obsah a nikoliv jen proto, aby způsobovali povinným
subjektům nadměrnou zátěž, která by je současně omezovala ve vyřizování další
agendy spadající do jejich působnosti.
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Ve vztahu k žadatelem namítanému nehospodárnému postupu ze strany
povinného subjektu nadřízený orgán jednak upozorňuje na výše zmíněný smysl
úhrady dle InfZ a pak také na postup samotného žadatele. Je nepochybné, že
podáním stížnosti proti Výzvě k úhradě nákladů za poskytnutí informací vykonal
stěžovatel pouze své právo ve smyslu ustanovení § 16a odst. 1 písm. d), nicméně
dle názoru nadřízeného orgánu je současně na místě zamyslet se nad tím, na kolik
postup stěžovatele v tomto konkrétním případě (ne)podporuje hospodárnost činnosti
zainteresovaných správních orgánů a také kýžený účel podané žádosti o informace,
tj. zisk požadovaných informací v co možná nejkratším termínu. Zainteresované
správní orgány se tak v důsledku postupu žadatele (byť souladného se zákonem)
dostaly do situace, kdy ačkoliv je evidentní, že vyřizování dalšího podání žadatele od
doby vydání Výzvy k úhradě ze strany povinného subjektu je značně nehospodárné,
nemají jinou možnost, než podání žadatele vyřizovat, neboť jim zákon takovouto
povinnost ukládá. Z jednání stěžovatele, kdy odmítá uhradit 36,80 Kč za scanování
celkem 92 stran, současně vyplývá, že primárním účelem jeho podané žádosti o
informace zřejmě nebylo seznámit se v co možná nejkratší lhůtě s obsahem
požadovaných informací (dokumentů), ale spíše prakticky poznat procesní postupy
zainteresovaných správních orgánů dle InfZ v době po podání stížnosti ve smyslu
ustanovení § 16a odst. 1 písm. d) InfZ.
Co se týče domněnky žadatele o tom, že povinný subjekt dle jeho názoru
musel mít požadované informace k dispozici v elektronické podobě již dříve,
nadřízený orgán uvádí, že tuto námitku žadatele nemohl kvalifikovaně posoudit,
neboť žadatel k této neuvedl žádné konkrétní věcné argumenty. Naopak povinný
subjekt se k problematice této námitky vyjádřil v předkládací zprávě, kdy zejména
uvedl, že ačkoliv některé z požadovaných dokumentů měl v elektronické podobě za
účelem zveřejňování v tzv. registru smluv, tyto dokumenty byly s ohledem na účel
jejich zveřejnění upraveny ve smyslu jiných právních předpisů, které jsou na
anonymizaci údajů přísnější než InfZ. Pokud by tedy povinný subjekt poskytl žadateli
požadované dokumenty (informace) v podobě, v jaké byly zveřejněny v registru
smluv, bylo by takové poskytnutí de facto v neprospěch žadatele a také v nesouladu
s úpravou InfZ. V tzv. původní podobě, kde by jistě bylo třeba ještě učinit úpravu
údajů ve smyslu požadavků InfZ, měl povinný subjekt požadované dokumenty pouze
tzv. analogově (tedy nikoliv digitálně). K tomu nadřízený orgán uvádí, že dle
ustanovení § 4a odst. 2 InfZ se v případě, že je informace poskytována na základě
žádosti, poskytuje se způsobem podle obsahu žádosti. Jiným způsobem než
v obsahu žádosti požadovaným se pak informace ve smyslu ustanovení § 4a odst. 3
InfZ poskytuje pouze v případě, že by požadovaný způsob vyřízení žádosti nebyl pro
povinný subjekt fakticky možný anebo by pro něj požadoval nepřiměřenou zátěž.
V případě, že povinný subjekt přistoupil ke scanování žadatelem v elektronické
podobě požadovaných dokumentů, které měl povinný subjekt k dispozici jinak jen
tzv. papírově, snažil se pouze naplnit literu zákona a tím současně vyhovět žádosti
žadatele. Nadřízený orgán uvádí, že InfZ po povinném subjektu nepožaduje, aby
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zevrubně zdůvodňoval, z jakého důvodu neměl již tzv. „připravené informace“
v žadatelem požadovaném formátu k dispozici, ale musel učinit další úkony k tomu,
aby mu je v jím požadovaném formátu mohl poskytnout.
K námitce stěžovatele, že obdobné informace mu byly na základě jeho jiné
žádosti o informace v roce 2016 poskytnuty týmž povinným subjektem bezplatně, se
povinný subjekt vyjádřil v tom smyslu, že v té době požadovanými informacemi
v požadovaném formátu disponoval z důvodu dřívějšího vyřizování žádosti o
informace jiného žadatele. Ministerstvo vnitra vnímá jako pochopitelné, že v případě
vyřizování žádosti o informace, kde již v konkrétní situaci povinný subjekt nebyl
nucen svou další činností informace převádět do požadovaného formátu, poskytl tyto
informace na základě žádosti bezplatně. Vyřizování uvedené žádosti podatele z roku
2016 tak bylo oproti vyřizování tří žádosti totožného obsahu z roku 2019 zcela
odlišnou situací se zcela odlišnými okolnostmi.
IV.
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.z Ing. Tomáš Pösl
vedoucí oddělení kontroly
Rozdělovník:
1. Stejnopis rozhodnutí zůstává součástí správního spisu a spolu s ním bude po jeho vydání doručen
do vlastních rukou (s dodejkou) povinnému subjektu – Jihomoravskému kraji, Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru kontrolnímu a právnímu, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno; k sp.
zn. S–JMK 19683/2019 OKP.
2. Stejnopis rozhodnutí bude doručen prostřednictvím datové schránky povinnému subjektu Jihomoravskému kraji, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolnímu a právnímu
(IDDS: x2pbqzq), Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno; k sp. zn. S–JMK 19683/2019 OKP.
3. Stejnopis rozhodnutí bude doručen do vlastních rukou (s dodejkou) stěžovateli – pobočnému
spolku Děti Země – Klubu za udržitelnou dopravu, IČO: 670 10 041, se sídlem: Cejl 866/50a, 602
00 Brno, zastoupenému RNDr. Miroslavem Patrikem, členem výboru klubu.
4.

Stejnopis rozhodnutí č. 4 zůstává součástí kopie spisu uložené u Ministerstva vnitra.

Vyřizuje: Mgr. Petra Buzu, tel. č.:974 816 444, e-mail: odbordk@mvcr.cz
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