VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti Jihomoravského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
za rok 2006

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) Jihomoravský kraj, resp. jeho orgány
jako povinné subjekty zveřejňují následující údaje, které se týkají jejich činnosti v oblasti
poskytování informací podle Zákona za rok 2006.

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) Zákona:
-

podané žádosti o informace: 320
vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace (resp. částečném odmítnutí žádosti
o informace): 43

b) počet podaných odvolání - § 18 odst. 1 písm. b) Zákona: 11
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními
o právech a povinnostech podle Zákona, a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení - § 18 odst. 1 písm. c) Zákona:
-

opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti:

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 23. 5. 2006 sp. Zn. 31 CA 156/2005-36:
„Krajský osud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jaroslavy
Skoumalové a soudců JUDr. Ing. Viery Horčicové a JUDr. Jany Jedličkové v právní věci
žalobce Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách, Rozdrojovicích
a Jinačovicích, právně zast. …, proti žalovanému Řediteli Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 3/5, o žalobě proti
rozhodnutí správního orgánu,
takto:
I. Rozhodnutí ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 17.8.2005,
kterým bylo podle § 16 odst. 3, věty druhé, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zamítnuto odvolání a potvrzeno

rozhodnutí odboru vnějších vztahů Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne
2.8.2005, se zrušuje a věc se mu vrací k dalšímu řízení.
II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši 5.838,- Kč do tří dnů
od právní moci tohoto rozsudku na účet . …“.
„…Protože fiktivní rozhodnutí nemůže být z logiky věci jakkoli odůvodněno, nemůže soud
posoudit důvody, které odvolací orgán vedly k tomuto postupu. Při hodnocení zákonnosti
takového postupu by soud nutně musel hodnotit věc po právní a skutkové stránce namísto
odvolacího orgánu; pro takový postup by však nebylo lze nalézt oporu v procesní normě
správního soudnictví. Úkolem soudu ve správním soudnictví je kontrola zákonnosti
postupu orgánu veřejné moci, nikoli však nahrazování jeho činnosti. V této souvislosti
nutno poukázat na ustálenou judikaturu, např. též rozsudek Nejvyššího správního soudu
ze dne 4. 7. 2003, č.j. 6 A78/2002-39, který konstatoval, že výše naznačený postup by byl
nejen zásahem do rozhodovací pravomoci správních úřadů, ale měl by nepříznivý dopad
i v praxi, neboť povinné subjekty by informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
neposkytovaly ani by nerozhodovaly o odepření informací a ponechávaly by tak
rozhodovací činnost na soudech. Takový vztah jistě není žádoucí a zákonodárce jej
nepochybně nezamýšlel. Proto Krajský soud v Brně uzavřel, že fiktivní rozhodnutí
správního orgánu nemůže z hlediska zákona obstát z důvodu jeho nepřezkoumatelnosti.
Podle § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s. soud zruší napadené rozhodnutí pro vady řízení
bez jednání rozsudkem pro nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti
nebo v nedostatku důvodů rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí odvolacího orgánu
je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů (§ 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s.), soudu nezbylo,
než toto rozhodnutí, za podmínek vyplývajících z ustanovení § 78 odst. 1, věty první, s.ř.s.
rozsudkem zrušit. Podle § 78 odst. 4 s.ř.s. současně vyslovil, že se věc vrací žalovanému
k dalšímu řízení.“.
(proti tomuto rozsudku byla podána kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu,
ke dni vyhotovení této zprávy nebylo Nejvyšším správním soudem ve věci rozhodnuto)

-

přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle Zákona (včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení):

Náklady na právní zastoupení povinného subjektu:
V souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle Zákona v počtu 12
nebyl Jihomoravský kraj právně zastoupen, tzn. povinnému subjektu nevznikly žádné
náklady na právní zastoupení.
Náklady na zaměstnance:
V souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle Zákona v počtu 12
nevznikly povinnému subjektu žádné náklady na vlastní zaměstnance. Zpracování
předmětné agendy bylo zabezpečeno příslušnými zaměstnanci Jihomoravského kraje,
a to se zvýšeným pracovním úsilím v rámci stanovené pracovní doby bez negativního
vlivu na výkon ostatní agendy těchto zaměstnanců.

Náklady s pořizováním písemností:
V souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle Zákona v počtu 12
vznikly povinnému subjektu náklady spojené s pořizováním písemností ve výši
cca 2.000,- Kč (zahrnuje tisk a kopírování písemností).
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence - § 18 odst. 1 písm. d) Zákona:
V roce 2006 nebyly poskytnuty žádné výhradní licence.
e) počet stížností podaných podle § 16a Zákona, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) Zákona:
I. Počet stížností podaných dle § 16a Zákona
Celkový počet stížností:
KrÚ JMK jako povinný subjekt:
KrÚ JMK jako nadřízený orgán:

80
51
29

II. Důvody podání stížností
Stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace:
z toho určené:
KrÚ JMK jako povinnému subjektu:
KrÚ JMK jako nadřízenému orgánu:

64

Stížnosti na výši úhrady
z toho určené:
KrÚ JMK jako povinnému subjektu:
KrÚ JMK jako nadřízenému orgánu:

16

41
23

10
6

III. Způsob vyřízení stížností
KrÚ JMK jako povinný subjekt
postoupeno nadřízenému orgánu
z toho:
- stížnosti oprávněné:1)
- stížnosti neoprávněné:2)
- stížnosti v části oprávněné:3)
- nadřízený orgán doposud nerozhodl:
- stížnosti podané opožděně:
- žádost podána před účinností zákona č. 61/2006 Sb.4)
vyřízeno v autoremeduře:

51
46
18
9
1
12
5
1
5

KrÚ JMK jako nadřízený orgán
- stížnosti oprávněné:1)
- stížnosti neoprávněné:2)
- stížnosti v části oprávněné:3)
- stížnosti podány opožděně:
- nevyřizováno z důvodu funkční nepříslušnosti
(nebylo podáno k orgánu 1. stupně):

29
16
9
2
1
1

f) další informace vztahující se k uplatňování Zákona - § 18 odst. 1 písm. f) Zákona:
Žádosti o poskytnutí informace se v roce 2006 v největším počtu týkaly informací ohledně
pořizování a schválení Územního plánu velkého územního celku Břeclavska, komunikace
R 43 a komunikace R 52. Dále byly v roce 2006 v hojném počtu požadovány informace
týkající se činnosti Rady Jihomoravského kraje a Zastupitelstva Jihomoravského kraje
(byly požadovány zejména materiály určené pro rozhodování těchto orgánů
Jihomoravského kraje).

V Brně dne 14. 2. 2007

Ing. Stanislav Juránek, v.r.
hejtman Jihomoravského kraje

Ing. Jiří Crha, v.r.
ředitel Krajského úřadu
Jihomoravského kraje

___________________________________
1)

nadřízený orgán stížnost vrátil, popř. změnil výši úhrady.
nadřízený orgán potvrdil postup povinného subjektu.
3)
nadřízený orgán stížnost v části vrátil a v části postup povinného subjektu potvrdil.
4)
žádost byla podána před účinností zákona č. 61/2006 Sb., kterým se mění Zákon a v souladu s čl. II, bod 1. zákona
č. 61/2006 Sb. tedy nebylo možné využít institutu stížnosti dle § 16a Zákona.
2)

