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R O Z H O D N U T Í
Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, (dále též jako
„nadřízený orgán“) v souladu s ustanovením § 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 ustanoveními § 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., zákona o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, rozhodlo o stížnosti
(dále též jako „žadatel“ nebo „stěžovatel“), ze dne 7.
října 2020 na postup Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje
(dále též jako „povinný subjekt“) při vyřizování jeho žádosti o informace ze dne 28.
srpna 2020,
takto:
Výše úhrady za poskytnutí informací stanovená v oznámení
povinného subjektu – Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského
kraje ze dne 9. září 2020, č. j. JMK 125708/2020, sp. zn. S-JMK 120598/2020
OKP, s e podle § 16a odst. 7 písm. a/ InfZ p o t v r z u j e.
Odůvodnění:
I.
1. Ministerstvu vnitra byla dne 20. října 2020 povinným subjektem (jeho dopisem č.
j. JMK 142662/2020 ze dne 14. října 2020) v souladu s ustanovením § 16a odst.
5 InfZ předložena stížnost žadatele napadající výzvu povinného subjektu
k zaplacení úhrady spojené s poskytnutím požadovaných informací.
2. Předloženou spisovou dokumentaci vyhodnotil nadřízený orgán jako
nedostatečnou a proto vyzval povinný subjekt dne 23. října 2020 (viz přípis
č. j. MV-164928-2/ODK-2020), aby ji doplnil. Povinný subjekt tak učinil dopisem
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č. j. JMK 150680/2020 ze dne 29. října 2020, který Ministerstvo vnitra obdrželo
dne 2. listopadu 2020.
3. Dne 28. srpna 2020 byla povinnému subjektu doručena žadatelova žádost
o poskytnutí informací. Jejím předmětem byly tyto informace:
•
•
•
•

Jaká byla celková finanční částka směřující do oblasti kultury v letech 2017,
2018 a 2019?
Kdo byl příjemcem individuálních dotací v oblasti kultury a jaká byla jejich
výše za roky 2017, 2018 a 2019?
Kdo byl příjemcem dotací a jaká byla jejich výše v programu Podpora
rozvoje v oblasti památkové péče, dotačním titulu 1 – Podpora projektů
v oblasti kultury v letech 2017, 2018 a 2019?
Jaká výše finančních prostředků putovala z rozpočtu Jihomoravského kraje
do jednotlivých jím zřizovaných kulturních příspěvkových organizací
v letech 2017, 2018 a 2019?

4. Povinný subjekt nejprve prověřil existenci požadovaných informací u dotčených
odborů svého úřadu, tj. odboru kultury a památkové péče, odboru investic,
odboru kanceláře hejtmana, odboru regionálního rozvoje a odboru
ekonomického.
5. Následně povinný subjekt upozornil žadatele na skutečnost, že poskytnutí
požadovaných informací je pro povinný subjekt spojeno s jistými náklady
na jejich vydání a proto mu budou poskytnuty až po uhrazení částky 1.908 Kč.
6. Povinný subjekt ve výzvě k zaplacení úhrady za požadované informace
č. j. JMK 125708/2020 ze dne 9. září 2020 uvedl, že výše úhrady je stanovena
v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb. a dle Sazebníku úhrad a licenčních
odměn za poskytování informací Jihomoravským krajem a jeho orgány. Dále
konstatoval, že se jednalo o mimořádně rozsáhlé vyhledávání požadovaných
informací v informačních systémech povinného subjektu a v seznamech
týkajících se poskytnutí veřejných finančních prostředků z rozpočtu
Jihomoravského kraje v jednotlivých letech. Mimořádnost při vyhledávání
informací pak spočívá zejména v tom, že se žádost vztahuje k velkému množství
příjemců veřejných prostředků za vícero časových (zúčtovacích) období.
Vyhledání požadovaných informací zabralo pracovnici odboru kultury
a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje celkem 6 hodin
pracovního času, tj. 6x á 318,00 Kč =1.908,00 Kč.
7. S požadavkem na úhradu nákladů však žadatel nesouhlasil a dne 7. října 2020
podal stížnost, v níž předně vyjadřuje podiv, že nalezení informací
o hospodaření s veřejnými prostředky zabralo tolik času, že je třeba ho
považovat za mimořádně rozsáhlé. Namítá, že v případě otázky č. 2 totiž seznam
příjemců dotací krajský úřad každoročně zveřejňuje včetně výše dotací, stačilo
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tedy najít seznamy za tři předchozí roky. Obdobně to platí, dle jeho názoru, i pro
otázku č. 3, když hospodaření v konkrétním programu podpory a konkrétním
dotačním titulu opět za předcházející tři roky by mělo být minimálně zpracováno
v interním přehledu hospodaření, když už ne transparentně zveřejňováno.
Hospodaření vlastních příspěvkových organizací opět musí povinný subjekt
sledovat a předložit tedy údaje o jejich finanční podpoře, požadované v otázce č.
4, by pro něj mělo být velmi rychlé a jednoduché, jelikož je to součástí plnění
jeho povinností při hospodaření s veřejnými prostředky. Lze souhlasit s tím, že se
požadované informace pravděpodobně nacházely ve více seznamech, nicméně
detailnější informace, kvůli kterým by bylo potřeba dlouze hledat v informačních
systémech, požadovány nebyly. Nevyžadovalo to ani žádné další zpracování
těchto seznamů, např. jejich anonymizaci. Nelze tak než dojít k závěru, že strávit
tímto vyhledáváním šest hodin je neodůvodněné. Pokud povinný subjekt takové
informace nezpracovává nebo tak nečiní přehledně a transparentně, čímž neplní
své povinnosti ohledně nakládání s veřejnými prostředky, nemůže za to nést
negativní důsledky žadatel ve formě úhrady nákladů. V závěru pak stěžovatel
formuloval požadavek, aby mu byly informace poskytnuty bezplatně.
8. Povinný subjekt předložil stížnost spolu se související spisovou dokumentací
Ministerstvu vnitra dne 20. října 2020. V přípise č. j. JMK 142662/2020
k námitkám stěžovatele poznamenal, že z výzvy je zcela zřejmé, na základě
jakých skutečností a jakým způsobem byla výše požadované úhrady vyčíslena, a
to plně v souladu s § 17 odst. 3 InfZ a v souladu se směrnicí č. 12/INA-KrÚ
„Zásady pro realizaci práva na svobodný přístup k informacím na Krajském úřadě
Jihomoravského kraje‘‘. Dále odkázal na vyjádření pracovnice odboru kultury
a památkové péče ze dne 13. října 2020 k námitkám stěžovatele. V něm
opětovně konstatuje, že požadavek na úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé
vyhledání informací je odůvodněn mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací
v informačních systémech Jihomoravského kraje a v seznamech týkajících
se poskytnutí veřejných finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Mimořádnost při vyhledávání informací spočívá v tom, že se žádost vztahuje
k velkému množství příjemců veřejných prostředků a k více časovým obdobím.
Žádost o poskytnutí informací směřuje do tří oblastí v působnosti odboru kultury
a památkové péče, a to do oblasti dotačního programu, individuálních dotací
a příspěvkových organizací a vztahuje se k letům 2017, 2018 a 2019. Informace
dle jednotlivých bodů žádosti byly vyhledávány pracovnicemi, do jejichž agendy
uvedené oblasti spadají, přičemž se jedná o vyhledání v jednotlivých
informačních systémech a seznamech a o následné zpracování informací
pracovnicí do konečného výsledku, odpovídajícímu jednotlivým bodům žádosti.
9. Ke stěžovatelově výtce, že k bodu 2 žádosti stačilo najít seznamy za tři
předchozí roky, protože krajský úřad každoročně zveřejňuje včetně výše dotací,
povinný subjekt uvádí, že nezveřejňuje seznam příjemců individuálních dotací
včetně výše dotací. Smlouvy o poskytnutí individuální dotace jsou uveřejňovány
v registru smluv příp. na úřední desce Jihomoravského kraje v souladu
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se zákonem. Informace v rozsahu požadovaném v jednotlivých bodech žádosti
bylo třeba vyhledat, dále zpracovat či přepracovat jednotlivé tabulky dle
požadavku žadatele. Z těchto důvodů nadále povinný subjekt požaduje úhradu
za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve výši 1908,00 Kč.
II.
10. Ministerstvo vnitra předně dovodilo svou věcnou příslušnost k rozhodnutí
o podané stížnosti, a to s přihlédnutím k povaze požadovaných informacím
vztahujícím se k poskytování finančních příspěvků (dotací) z rozpočtu
Jihomoravského kraje. Tyto záležitosti jsou nepochybnou součástí samostatné
působnosti územního samosprávného celku, a proto i žádost o poskytnutí
informací jich se dotýkajících byla povinným subjektem vyřizována v jeho
samostatné působnosti (srov. § 20 odst. 6 InfZ a contr.). V souladu s § 178 odst.
1 správního řádu je v oblasti samostatné působnosti obecně (tj. s výjimkou
specifických případů) nadřízeným orgánem kraje Ministerstvo vnitra.
11. Ministerstvo vnitra dále konstatuje, že stížnost byla podána včas.
III.
12. Ministerstvo vnitra přezkoumalo postup povinného subjektu při stanovení výše
úhrady nákladů spojených s poskytnutím žádaných informací a dospělo k závěru,
že stížnost není důvodná.
13. V § 17 odst. 1 InfZ je stanoveno: Povinné subjekty jsou v souvislosti
s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí
přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat
a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může žádat i úhradu
za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
14. Podle § 17 odst. 3 InfZ platí, že v případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí
informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší
úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé,
na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným
subjektem vyčíslena. Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat
proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a
odst. 1 písm. d/, ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého
dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého
povinného subjektu se podává.
15. Pokud by povinný subjekt vůči žadateli nesplnil oznamovací povinnost v souladu
s § 17 odst. 3 InfZ, nárok na úhradu nákladů podle § 17 odst. 4 InfZ ztrácí.
Oprávnění žádat úhradu nákladů tedy podmiňuje předchozí písemné oznámení
podle § 17 odst. 3 InfZ, ze kterého musí být zřejmé, v jaké výši je úhrada
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požadována, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla tato výše
vyčíslena. To znamená, že požadavek úhrady nákladů v souvislosti
s poskytnutím informací dle InfZ musí být v takovém oznámení náležitě
odůvodněn.
16. Z oznámení o výši úhrady by žadatel měl být schopen posoudit, zda informace,
které mu budou vydány, odpovídají předmětu jeho žádosti, a zda povinný subjekt
výši náhrady stanovil způsobem odpovídajícímu zákonu. V této souvislosti lze
odkázat i na důvodovou zprávu k zákonu č. 61/2006 Sb. a k části týkající se § 17
zákona (k bodům 41 a 42), v níž se mimo jiné uvádí: „…Cílem změn v tomto
ustanovení je zajistit, aby se žadatel vždy dozvěděl, jakým způsobem povinný
subjekt k požadované částce došel, na jakých skutečnostech ji zakládá“. Jinými
slovy zaslaná výzva musí být dostatečným způsobem a dostatečně konkrétně
odůvodněna, tj. musí žadateli řádně zdůvodnit, jaké konkrétní činnosti a v jakém
rozsahu povinný subjekt musí (by musel) provést, aby dostál své informační
povinnosti, a to tak, aby mohl žadatel nezbytnost požadovaných nákladů
přezkoumat.
17. Výše požadované úhrady je v přípise povinného subjektu ze dne 9. září 2020,
č. j. JMK 125708/2020 (výzva k zaplacení úhrady za požadované informace),
odůvodněna velmi vágně. Mimořádná rozsáhlost vyhledávání je odvozována
toliko z velkého množství příjemců veřejných prostředků za vícero časových
(zúčtovacích) období.
18. Nadřízený orgán proto musí konstatovat, že oznámení o požadované úhradě
v řešeném případě neobsahuje předepsané náležitosti. Přesto nelze na ně
a priori pohlížet, jakoby nebylo učiněno. Podá-li proti takové „vadné“ výzvě
žadatel stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d/ InfZ, pak nadřízený orgán výši
potvrdí, jestliže byla správná a jestliže povinný subjekt ve stížnostním řízení tuto
správnost dostatečně prokázal. Pouhý fakt, že oznámení o výši úhrady vykazuje
nedostatky v odůvodnění, tedy neznamená, že by požadovaná výše úhrady měla
být snížena nebo by mělo být přikázáno zjednání nápravy.
19. Nadřízený orgán proto dopisem č. j. MV-164928-2/ODK-2020 ze dne 23. října
2020 vyzval povinný subjekt k doplnění spisového materiálu tak, aby výpočet
výše úhrady bylo možné v řízení o stížnosti přezkoumat.
20. Povinný subjekt tak učinil dopisem č. j. JMK 150680/2020 ze dne 29. října 2020,
který Ministerstvo vnitra obdrželo dne 2. listopadu 2020.
21. Ve zmiňovaném přípise povinný subjekt upřesnil počet případů/spisů, jichž se
mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací týkalo, takto: V rámci dotačního
programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče, dotační titul 1 –
Podpora projektů v oblasti kultury představuje celkový počet poskytnutých
dotací v letech 2017, 2018, a 2019 555, což představuje 178 případů/spisů za
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rok 2017, 184 případů/spisů za rok 2018 a 193 případů/spisů za rok 2019.
Pokud jde o poskytnuté individuální dotace v oblasti kultury za roky 2017,
2018 a 2019 jde celkem o 112 případů/spisů, z toho 37 za rok 2017, 38 za rok
2018 a 37 za rok 2019. Vyhledání se týká také informací o výši finančních
prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje poskytnutých jednotlivým jím
zřizovaným příspěvkovým organizacím v letech 2017, 2018 a 2019, a to 9
příspěvkovým organizacím.
22. Dále povinný subjekt specifikoval, jak konkrétně postupoval při vyhledání,
shromáždění a zpracování požadovaných informací. Odbor kultury
a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje pro jednání orgánů
Jihomoravského kraje (rada a zastupitelstvo), které rozhodují o poskytování
dotací, každoročně připravuje příslušné materiály. Přílohou materiálů jsou
tabulky. Ty obsahují údaje potřebné pro rozhodnutí o poskytnutí dotace, které
jsou zejména ekonomického charakteru, např. rozpočtové zatřídění, druh dotace,
požadovanou výši dotace, datum čerpání apod. Žadatel požadoval po povinném
subjektu informaci, kdo byl příjemcem dotace a jaká byla jejich výše v rámci
dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče,
dotačního titulu 1 – Podpora projektů v oblasti kultury. Jednotlivé tabulky byly
vyhledány za všechny požadované roky v materiálech pro jednání zastupitelstva
a rady a následně upraveny (zjednodušeny), aby obsahovaly pouze informace
požadované žadatelem. Dále jednotlivé tabulky, které obsahují i údaje o
fyzických osobách, bylo třeba anonymizovat v souladu s platnými právními
předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (GDPR). Vyhledané údaje bylo
nutno ověřit a zkontrolovat v krajském informačním systému (tzv. KEVIS) a
v interní evidenci o poskytnutých dotacích. Tabulky o poskytnutých dotacích
v rámci dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče jsou po úpravě a
anonymizaci každoročně pravidelně zveřejňovány na webových stránkách
Jihomoravského kraje. Za uplynulá období však již nejsou k dispozici.
23. Pokud jde o čas potřebný k vyhledání a zpracování informací, povinný
subjekt uvedl, že vyhledání a zpracování informací o příjemcích dotací v rámci
dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče, dotační
titul 1 – Podpora projektů v oblasti kultury v letech 2017, 2018 a 2019
v materiálech a tabulkách, které se předkládají každoročně ke schválení
do orgánů kraje, představovalo 1,5 hod. Ověření a kontrola vyhledaných
informací v informačním systému a interní evidenci představovalo 1 hod.
Na zpracování tabulek do struktury dle požadavků žadatele byla vynaložena
1 hod. Úprava tabulek dle požadavků příslušných právních předpisů
upravujících ochranu osobních údajů představovala 1,5 hod.
24. K vyhledávání informací o příjemcích a výši individuálních dotací v oblasti kultury
za roky 2017, 2018 a 2019 a o poskytnutých finančních prostředcích zřizovaným
příspěvkovým organizacím v oblasti kultury za roky 2017, 2018 a 2019 povinný
subjekt konkretizoval, že bylo třeba analogicky vyhledat a sumarizovat informace

6

dle požadavků žadatele a právních předpisů, ale v menším časovém rozsahu,
vzhledem k počtu poskytnutých individuálních dotací a počtu příspěvkových
organizací. Na vyhledání a zpracování informací o příjemcích individuálních
dotací v letech 2017, 2018 a 2019 bylo vynaloženo 0,5 hod. Vyhledání a
zpracování informací o poskytnutých finančních prostředcích zřizovaný
příspěvkových organizací v oblasti kultury v letech 2017 až 2019 představovalo
0,5 hod. Celkový časový rozsah mimořádně rozsáhlého vyhledání informací
činil 6 hod.
25. Povinný subjekt taktéž nadřízenému orgánu zaslal originál jednoho ze spisů,
jehož se mimořádně rozsáhlé vyhledání týká – spis č. j. S-JMK 30221/2019
Žádost o dotaci RKPP1 JMK 2019, počet listů 116.
26. V daném případě je požadovaná částka výše úhrady tvořena náklady
na vyhledání informací. K pojmu mimořádně rozsáhlé vyhledání informací lze
poznamenat, že tento pojem není v zákoně o svobodném přístupu k informacím
legálně vymezen. Při hledání jeho obsahu je proto nutné nejprve určit (i
s ohledem na legislativní vývoj ustanovení § 17 InfZ, jehož původní znění
umožňovalo požadovat úhradu za jakékoli vyhledání informací a omezení
mimořádnou rozsáhlostí bylo doplněno až novelou č. 61/2006 Sb.), které činnosti
lze považovat za vyhledání informací, a dále, kdy bude možné takové vyhledání
považovat za mimořádně rozsáhlé. Vyhledáním informací lze rozumět činnost
povinného subjektu, resp. jeho pracovníků, která spočívá v identifikaci a
následném shromáždění požadovaných informací a v navazujícím zpracování
odpovědi na žádost, tzn. v utřídění informací za účelem jejich předání žadateli
(srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 A 83/2001-39).
27. Pokud žadatel v žádosti požadoval vydání konkrétních dokumentů (jejich kopií),
lze pod pojem vyhledání informace podřadit dobu strávenou fyzickým
shromážděním těchto dokumentů pracovníky povinného subjektu. V případě, že
informace jsou vymezeny žadatelem jen obecně jejich předmětem a nikoli
konkrétními dokumenty, pak by jako součást vyhledání informace bylo možné
zahrnout dobu spojenou s identifikací dokumentů, v nichž jsou informace
zaznamenány (srov. definice pojmu informace, obsažená v § 3 odst. 3 InfZ) i čas
strávený jejich fyzickým shromažďováním, nikoli však samotný čas strávený
zjišťováním, kde jsou tyto dokumenty fyzicky uloženy. Dále bude možné do
vyhledání zahrnout i dobu spojenou s „pročítáním“ dokumentů a vyhledáváním
chráněných informací, které v nich budou, resp. mohou být uvedeny (srov.
rozsudek Nejvyššího správního soud č.j. 5 As 76/2014-23).
28. O mimořádně rozsáhlé vyhledání informace se pak bude jednat tehdy, jestliže
shromáždění informací bude pro daný povinný subjekt představovat v jeho
konkrétních podmínkách časově náročnou činnost, která se objektivně vzato
vymyká běžnému poskytování informací tímto povinným subjektem, tedy jestliže
vyhledání informací již v daném případě nelze s ohledem na pojetí veřejné
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správy jako služby veřejnosti považovat za běžnou, povinný subjekt nijak
nezatěžující součást obvyklé agendy. O zvýšenou aktivitu povinného subjektu se
bude jednat typicky, jestliže zaměstnanec pověřený vyřízením žádosti nebo
zaměstnanci, kteří se na vyřízení žádosti podílejí, budou nuceni na delší dobu
přerušit či odložit plnění svých ostatních úkolů a cíleně se po tuto dobu věnovat
vyhledání informací (vyřizování žádosti).
29. Povinný subjekt v přípise č. j. JMK 150680/2020 ze dne 29. října 2020
dostatečně specifikoval, v čem spočívala mimořádná rozsáhlost vyhledání
požadovaných informací, když popsal, z jakých zdrojů (tabulek zpracovaných
odborem kultury a památkové péče, které jsou přikládány k žádostem o dotaci a
slouží jako pokladový materiál pro rozhodování zastupitelstva nebo rady kraje)
byla potřebná data získávána. Dále uvedl, jak byly předmětné tabulky následně
zpracovány, aby obsahovaly pouze údaje požadované stěžovatelem. Vyhledané
údaje bylo třeba též ověřit a zkontrolovat v krajském informačním systému a
v interní evidenci poskytnutých dotací.
30. Povinný subjekt rovněž doložil, že k vyhledání požadovaných informací a jejich
zpracování dle žadatelova zadání, musel projít 667 spisů. Povinný subjekt
objasnil, že tabulky o poskytnutých dotacích v rámci dotačních programů
v oblasti kultury a památkové péče po úpravě a anonymizaci každoročně
pravidelně zveřejňuje; nicméně za uplynulá období - tedy ani za rok 2017, 2018 a
2019, však již nejsou k dispozici. Nebylo je tudíž možno využít při zpracování
odpovědi na žadatelovy otázky, jak se mylně domníval stěžovatel.
31. Z obsahu stížnosti je zjevné, že se žadatel snaží rozporovat udávanou časovou
náročnost (celkovou dobu vyhledávání), neboť dle jeho názoru, by hospodaření
v konkrétním programu podpory a konkrétním dotačním titulu za předcházející tři
roky mělo být zpracováno v interním přehledu hospodaření. Taktéž zdůrazňuje,
že hospodaření vlastních příspěvkových organizací musí povinný subjekt
sledovat a předložit údaje o jejich finanční podpoře požadované v otázce č. 4 by
pro něj proto mělo být velmi rychlé a jednoduché. V dané souvislosti přitom
stěžovatel poukazuje na povinnosti kraje při nakládání s veřejnými prostředky.
32. Jihomoravský kraj coby veřejnoprávní korporace nepochybně musí při nakládání
se svými finančními prostředky respektovat povinnosti stanovené v zákoně
o krajích (srov. jeho § 17) i ty které mu zákon ukládá jakožto zřizovateli
příspěvkových organizacích. V souladu s § 27 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
zřizovatel provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace. Ani z této
zákonné povinnosti, ani z povinnosti vést evidenci o zřízených příspěvkových
organizacích dle § 27 odst. 3 téhož zákona však nevyplývá povinnost zřizovatele
zpracovávat přehled o finančních prostředcích poskytnutých jeho příspěvkovým
organizacím, tak aby bylo možno dle konkrétního požadavku vzneseného na
základě InfZ automaticky ‘‘vytáhnout‘‘ údaje o celkové výši peněz vyplaceným
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krajským příspěvkovým organizacím např. působícím v oblasti kultury. Nelze
tudíž ani oprávněně předpokládat, že povinný subjekt bude vytvářet za tímto
účelem informační systémy, které by umožňovaly „na počkání“ generovat takové
přehledy/sestavy dle jakéhokoliv zadání, tj. např. dle roku a typu příspěvkové
organizace.
33. Skutečnost, že povinný subjekt požadované informace, spočívající ve své
podstatě v sumarizaci údajů za předešlé tři roky, na žádost vyhotovil, dokládá, že
potřebné informace sleduje, eviduje a uchovává. Nadřízený orgán neshledal
objektivní důvody k pochybám, že by způsob jejich uložení znemožňoval jejich
vyhledání v přiměřeném čase, resp. že by časová náročnost pro jejich vyhledání
v příslušné spisové dokumentaci byla tímto zapříčiněna. Naopak shledává
udávanou časovou dotaci zcela adekvátní v poměru k počtu dotačních případů,
z nichž musely být údaje vyhledány a dále zpracovány.
34. V dané souvislosti je též třeba podotknout, že stěžovatel neuvádí skutečnosti
zpochybňující postup povinného subjektu při získávání předmětných údajů. Jak
již bylo zmíněno výše, nelze dovodit povinnost povinného subjektu tyto
požadované informace vést v takové podobě, aby je bylo možno rychle
a jednoduše vyhledat (vygenerovat). Naopak je třeba připustit, že příslušné
informace povinný subjekt připraví (vyhledá a zpracuje v požadované struktuře)
z jemu dostupných údajů „teprve“ až na základě žádosti žadatele.
35. Nadřízený orgán neshledává pochybení ani v tom, že by celková doba
vyhledávání v délce 6 hodin nemohla být v podmínkách dotčeného povinného
subjektu považována za mimořádně rozsáhlou. V této souvislosti lze odkázat na
rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 63/2020- 18 ze dne 24. 6. 2020,
v něm Nejvyšší správní soud „akceptoval“ dobu 3 hodin za dobu mající znaky
mimořádně rozsáhlého vyhledávání v podmínkách Městského soudu v Praze,
tedy povinného subjektu z tohoto hlediska srovnatelného s Jihomoravským
krajem.
36. Nadřízený orgán má za to, že časová náročnost vyhledání předmětných
informací odpovídá objektivním skutečnostem; zejména pak vzhledem
k objemu požadovaných informací a nutnosti jejich dalšího zpracování do
žádané podoby je uváděná časová dotace přiměřená a reálná.
37. Na základě výše uvedeného Ministerstvo vnitra dospělo k závěru,
že povinný subjekt postupoval při stanovení výše úhrady za poskytnutí
informací požadovaných stěžovatelem v žádosti ze dne 28. srpna 2020
v souladu se zákonem.
IV.
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38. S ohledem na výše uvedené Ministerstvo vnitra jako nadřízený orgán podle
§ 16a odst. 7 písm. a/ InfZ potvrzuje výši úhrady stanovenou v oznámení
povinného subjektu ze dne 9. září 2020, č.j. JMK 125708/2020.
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 nelze podle § 16a odst. 9 InfZ ve spojení s § 152
správního řádu podat rozklad.
Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru
v z. JUDr. Adam Furek
vedoucí legislativně-právního oddělení
Rozdělovník:
1. Stejnopis rozhodnutí bude doručen do datové schránky povinného subjektu –
Jihomoravskému kraji, odboru kontrolnímu a právnímu Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, ke sp. zn. S-JMK
120598/2020 OKP
2. Stejnopis bude spolu se spisem doručen (s dodejkou) povinnému subjektu –
Jihomoravskému kraji, odboru kontrolnímu a právnímu Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, ke sp. zn. S-JMK
120598/2020 OKP
3. Stejnopis rozhodnutí bude oznámen prostřednictvím datové zprávy stěžovateli:
4. Stejnopis rozhodnutí zůstává součástí kopie spisu uložené u Ministerstva vnitra.

Vyřizuje: Mgr. Pavla Šupková
tel. č.:
974816593
e-mail: posta@mvcr.cz
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