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[ROZHODNUTÍ | 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kancelář hejtmana, jako nadřízený orgán podle § 178 
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, statutárního 
města Chomutov k rozhodování o stížnostech podaných podle § 16a zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů, ve věci 
stížnosti podané panem Jiřím Šmídem, Karolíny Světlé 3632, 430 01 Chomutov, na postup 
při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., rozhodl podle § 16a odst. 
7 písmeno a) zákona č. 106/1999 Sb. o stížnosti takto; 

Výše úhrady se potvrzuje. 

Odůvodnění 

Nadřízený orgán obdržel stížnost spolu se spisovou složkou dne 4. srpna 2011, přezkoumal 
postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o poskytnutí informace, a na základě 
předložené dokumentace v zákonné lhůtě rozhodl ve věci stížnosti, jak výše uvedeno, 
z následujících důvodů. 

Žádost o poskytnutí informací byla povinnému subjektu doručena dne 4. července 2011. 
Povinný subjekt na žádost o poskytnutí informací reagoval dne 18. července 2011, a to tak, 
že žadateli zaslal oznámeni o požadavku na úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé 
vyhledávání informací stím, že po uhrazení požadované částky mu bude informace 
poskytnuta. Žadatel dne 2. srpna 2011 zaslal povinnému subjektu novou žádost o informace, 
kde ovšem uvedl stejných 5 žádostí o informace jako v žádosti doručené povinnému 
subjektu dne 4. července 2011. Povinný subjekt na žadatelovo podání ze dne 2. srpna 
odpověděl dne 2. srpna 2011 tak, že žadateli oznámil, že vzhledem k tomu, že se jedná 
o žádost o informace, která je totožná se žádostí o informace doručené dne 4. července 
2011, nebude na žádost ze dne 2. srpna 2011 reagovat. Povinný subjekt dále ve své 
odpovědi uvedl, že na žadatelovu žádost doručenou dne 4. července 2011 má připravenu 
odpověď a zároveň opětovně uvedl obsah oznámení o požadavku na úhradu nákladů 
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za mimořádně rozsáhlé vyhledáváni informací, ze dne 18: července 2011. Žadatel podal dne 
3. srpna 2011 stížnost, ve které uvádí že je mu bráněno v přístupu k informacím jejích 
zpoplatněním. 

Nadřízený orgán vyhodnotil stížnost ze dne 3. srpna 2011 jako stížnost na výši úhrady 
nákladů spojených s poskytováním informací. 
Nadřízený orgán dle postoupeného spisového materiálu zjistil, že žadatel požadoval různé 
informace týkající se 6 veřejných zakázek, které bylo nutno vyhledat fyzicky v dokumentaci 
ke každé veřejné zakázce zvlášť, protože povinný subjekt nemá žádnou řízenou evidenci 
veřejných zakázek. Proto tedy pro povinný subjekt představovalo v jeho konkrétních 
podmínkách vyhledávání informace časově náročnou činnost, která se objektivně vzato 
vymyká běžnému poskytování informací jež v daném případě nelze s ohledem na pojetí 
veřejné správy jako služby veřejnosti považovat za běžnou. Povinným subjektem 
požadovaná částka k uhrazení odpovídá částkám uvedeným v sazebníku povinného 
subjektu který je zveřejněn na webových stránkách povinného subjektu. 
Nadřízený orgán se shora uvedených důvodů konstatuje, že povinný subjekt při vyřizování 
předmětné žádosti o poskytnutí informací postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. 

Poučení : 

Proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání. 

 
 

  

vedoucí odboru kancelář hejtmana 
a zástupce ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje 

ROZDĚLOVNÍK 

Magistrát města Chomutova 
Zborovská 4602 
430 28 Chomutov 

{Jiří Šmíd 
Karolíny Světlé 3632 
430 01 Chomutov! 
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