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Sdělení k podnětu ze dne 18.03.2014
Vážený pane inženýre,
dne 18.03.2014 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje Váš podnět, kterým žádáte o
prověření postupu Mateřské školy Strančice a Obecního úřadu Strančice v souvislosti s
vyřizováním žádosti o poskytnutí informací. Z obsahu podnětu a jeho příloh vyplývá, že:
1) písemností ze dne 28.01.2014 jste požádal Mateřskou školu Strančice o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), konkrétně o poskytnutí:
- kopie inspekční zprávy ČŠI č.j. ČŠI-632/13-S ze dne 11.04.2013 o provedené
kontrole v MŠ Strančice,
- stanoviska ČŠI č.j. ČŠI-1283/13-S,
- protokolu o státní kontrole č.j. ČŠI-631/13-S ze dne 11.04.2013,
- rozhodnutí o námitkách č.j. ČŠIG-1375/13/G21 ze dne 31.05.2013.
2) písemností ze dne 04.03.2014 jste podal u Mateřské školy Strančice stížnost dle § 16a
InfZ na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informací, jelikož jste dle svého
tvrzení požadované informace neobdržel.
3) písemností ze dne 06.03.2014 Vám ředitelka Mateřské školy Strančice mj. sdělila, že
požadované informace Vám mateřská škola odeslala dne 30.01.2014 doporučeným
dopisem RR347549045CZ.
4) písemností ze dne 10.03.2014 jste požádal Obecní úřad Strančice o prošetření způsobu
vyřízení stížnosti.
5) písemností ze dne 17.03.2014 Vám obecní úřad sdělil, že vyřízení korespondence
Mateřské školy Strančice posuzuje zcela v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
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Krajský úřad Středočeského kraje považuje za nutné nejprve vymezit věcnou příslušnost
k postupu dle InfZ v daném případě. Povinným subjektem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1
InfZ, u kterého byla žádost o poskytnutí informací podána (a k jehož působnosti se
požadované informace vztahují), je veřejná instituce - Mateřská škola Strančice. Mateřská
škola Strančice je samostatným právním subjektem ve formě příspěvkové organizace, jejímž
zřizovatelem je obec Strančice (jak bylo krajským úřadem ověřeno na internetových stránkách
MŠ Strančice: www.msstrancice.cz).
Stížnost v režimu ustanovení § 16a InfZ se podává u povinného subjektu (§ 16a odst. 3 InfZ) a
rozhoduje o ní nadřízený orgán (§ 16a odst. 6, 7 a 8 InfZ). Dle ustanovení § 20 odst. 4 InfZ,
pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se při postupu podle tohoto zákona mj. ustanovení
správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před
nečinností a ustanovení § 178.
V daném případě nelze dle ustanovení § 178 správního řádu určit nadřízený orgán povinného
subjektu (veřejné instituce) - Mateřské školy Strančice. Proto je nutno vycházet z ustanovení §
20 odst. 5 InfZ, dle kterého nelze-li podle § 178 správního řádu nadřízený orgán určit,
rozhoduje v odvolacím řízení a v řízení o stížnosti ten, kdo stojí v čele povinného subjektu.
O Vaší stížnosti podané v režimu ustanovení § 16a InfZ byla povinna rozhodnout ředitelka
Mateřské školy Strančice.
Krajský úřad, který jak je již výše uvedeno, není v režimu InfZ nadřízeným orgánem Mateřské
školy Strančice, nemá zákonné zmocnění k tomu, aby do postupu vyřizování žádosti o
poskytnutí informace Mateřskou školou Strančice, resp. do postupu její ředitelky při
vyřizování stížnosti dle § 16a InfZ, jakkoliv zasahoval, aby tento postup prověřoval a
případně ukládal nápravná opatření.
Obecně lze k problematice hájení práv žadatele o poskytnutí informace v souvislosti se
způsobem vyřízením stížností podané v režimu § 16a InfZ konstatovat, že rozhodnutí o
stížnosti je soudně přezkoumatelné. Proti případné nečinnosti lze využít soudní ochrany před
nečinností.
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