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ROZHODNUTÍ
Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí (dále též „nadřízený orgán“), v souladu s § 16a odst. 4
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), na základě stížnosti dle § 16a odst. 1 písm. d)
zákona o svobodném přístupu k informacím žadatele g
k
přezkoumal postup Úřadu městské části Brno-střed (dále též
„povinný subjekt“ nebo „Úřad“) při vyřizování žádosti o poskytnutí informace ze dne 4. 4. 2017.
Úřad městské části Brno-střed žadatele vyzval k úhradě nákladů za mimořádně rozsáhlé
vyhledávání požadovaných informací, vyčíslených na 900 Kč. Dle § 16a odst. 7 písm. b) zákona
o svobodném přístupu k informacím nadřízený orgán výši úhrady snižuje na 0 Kč.

Odůvodnění
Dne 4. 4. 2017 podal
žádost ve smyslu zákona o svobodném přístupu
k informacím, kterou se domáhá odpovědi na následující otázky:
1.
2.
3.
4.

Kolik žádostí o zápis do matriky narození obdržela zvláštní matrika v průběhu ledna 2017?
Kolik z těchto žádostí bylo vyřízeno ve standardní lhůtě 30 dní?
Kolik z těchto žádostí uvedených v bodě 1 bylo vyřízeno ve lhůtě 60 dní?
Kolik z žádostí uvedených v bodě 1 bylo vyřízeno až po uplynutí lhůty 60 dní, popř. kolik žádostí
ještě vůbec nebylo vyřízeno?

Dne 23. 4. 2017 byla žadateli doručena výzva k úhradě nákladů spojených s vyřízením žádosti.
Povinný subjekt uvedl, že s poskytnutím požadovaných informací vznikly náklady spojené
s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací ve smyslu § 17 zákona o svobodném přístupu
k informacím, neboť informace je třeba ručně vyhledat v informačním systému E-spis. Dříve byly
takové žádosti vyřizovány za pomoci informačního systému Radní, který uměl potřebné údaje
vygenerovat. Výše úhrady byla stanovena tak, že k vyřízení žádosti je nezbytná ruční kontrola 923
podání. Kontrola 50 podání jedním zaměstnancem trvá 17 minut, kontrola 923 podání proto zabere
více než 5 hodin. Dle sazebníku úhrad městské části Brno-střed je za hodinu práce věnovaného
mimořádně rozsáhlému vyhledávání informací účtováno 150 Kč za každou započatou hodinu, což
odpovídá sazebníku úhrad zveřejněného na webových stránkách městské části. Částka proto byla
určena vynásobením 150 Kč šesti hodinami práce.
Proti výši úhrady podal
stížnost. Uvedl, že prakticky totožnou žádost
v minulých letech podával již několikrát a povinný subjekt vyřízení těchto žádostí nikdy
nepovažoval za mimořádně rozsáhlé. Nyní argumentuje změnou informačního systému, nicméně
na internetu lze dohledat manuál k informačnímu systému E-spis, který obsahuje i návod
k podrobnému vyhledávání, dle kterého lze spisy filtrovat i podle data vyřízení. Zaměstnanci úřadu

pokročilé funkcionality systému E-spis nevyužili. Pokud systém neumí používat, je chyba na straně
povinného subjektu.
Povinný subjekt v předkládací zprávě nadřízenému orgánu uvedl, že vyzkoušel vyhledávání
informací způsobem, který žadatel zmiňuje ve své stížnosti. Ani tato cesta však nepředstavuje
rychlé vyhledání požadovaných informací, jednotlivé položky se musí zadávat opakovaně a stále se
tedy jedná o ruční vyhledávání, kdy čas strávený tímto vyhledáváním zabere 4–5 hodin. Proto
navrhuje, aby nadřízený orgán výši úhrady potvrdil nebo snížil.

Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle
§ 16a odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím, přezkoumal postup povinného subjektu.
Pojem mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací není zákonem definován. Judikaturou je však
dovozeno, že o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu
k informacím se jedná tehdy, když shromáždění informací bude pro povinný subjekt představovat
časově náročnou činnost, která se objektivně vymyká běžnému poskytování informací tímto
povinným subjektem (zaměstnanci, kteří se na vyřizování žádosti podílejí, budou muset na delší
dobu přerušit plnění svých ostatních úkolů a věnovat se vyřizování žádosti). Posouzení, zda se jedná
o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, je vždy závislé na konkrétních podmínkách
povinného subjektu.
Pokud povinný subjekt požaduje úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání, je povinen
přezkoumatelně doložit, že se o takové vyhledávání skutečně jednalo. Dle § 17 odst. 3 zákona
o svobodném přístupu k informacím pak musí uvést v odůvodnění výzvy, v čem mimořádná
rozsáhlost vyhledávání informace spočívá.
Úřad městské části Brno-střed ve výzvě k úhradě kvalifikovaným odhadem vyčíslil náklady
na 900 Kč. Následně, po vyzkoušení způsobu vyhledání v systému E-spis navrženého stěžovatelem,
povinný subjekt odhadl délku vyhledávání na 4–5 hodin, což by požadovanou úhradu snížilo
na 750 Kč.
Přestože povinný subjekt logickým způsobem vyčíslil požadované náklady, nadřízený orgán je toho
názoru, že v daném případě nelze po stěžovateli úhradu nákladů požadovat. Aby bylo možné žádat
úhradu z důvodu mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací, musí být nutně splněna podmínka
mimořádnosti.
Je běžné, že žádosti o informace nelze vyřídit ihned, vyřizování žádostí v řádu hodin je standardní.
Lze si představit, že i několikahodinové vyhledávání bude považováno za mimořádné, ovšem
v podmínkách například malých obcí, které nemají vlastní zaměstnance. Jak je uvedeno výše,
mimořádnost se musí posuzovat vždy dle konkrétních podmínek povinného subjektu. Doba čtyř
nebo pěti hodin nemůže v případě úřadu takové velikosti, jakým je Úřad městské části Brno-střed,
naplnit kritérium mimořádnosti.

V rámci přenesené působnosti dává zákon o svobodném přístupu k informacím při rozhodování
o stížnosti proti úhradě nákladů nadřízenému orgánu dvě možnosti; buď výši úhrady potvrdí, nebo
sníží. Vzhledem ke skutečnosti, že se v daném případě nejedná o mimořádně rozsáhlé vyhledávání
informací, nadřízený orgán dle § 16a odst. 7 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím
snižuje požadovanou částku na 0 Kč.

Poučení
Toto rozhodnutí o stížnosti je konečné a dle ustanovení § 16a odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se proti němu nelze dále
odvolat.
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