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Sazebník úhrad obce Strančice za informace poskytované podle č. 106/1999 Sb.
Dne 21. prosince 2011 jsme obdrželi usnesení Krajského úřadu
Středočeského kraje č. j. 236859/2011/KUSK ze dne 19. prosince 2011, kterým byla
Ministerstvu vnitra postoupena Vaše žádost o provedení kontroly Sazebníku úhrad
za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., vydaného usnesením rady
obce Strančice č. R-11-28-03 dne 12. prosince 2011. Na základě Vašeho podnětu
posoudil zdejší odbor předmětný sazebník úhrad a shledal několik nedostatků, které
popsal ve svém stanovisku ze dne 2. ledna 2012. Rada obce Strančice vyhověla
našemu doporučení a přistoupila k přepracování sazebníku v intencích našeho
stanoviska a dne 11. ledna 2012 přijala usnesení č. R-12-01-06, kterým vydala nový
sazebník.
O provedené nápravě jsme byli zpraveni dopisem tajemníka Obecního úřadu
Strančice ze dne 17. ledna 2012, v němž je doložen i způsob prokázání správnosti
určení sazby úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Dle našeho
názoru stanovená částka 210 Kč jakožto hodinová sazba odvozená z nákladů na
platy a z ostatních osobních nákladů (spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáním
informací) odpovídá § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 7 nařízení vlády č. 173/2006 Sb.,
o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle
zákona o svobodném přístupu k informacím. Přezkum správnosti výše sazby však
v případě konkrétního řízení o stížnosti dle § 16a odst. 1 písm. d/ zákona č. 106/1999
Sb. bude provádět nadřízený orgán povinného subjektu, tj. Krajský úřad
Středočeského kraje, nikoliv Ministerstvo vnitra.
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Ke zmiňované zprávě byl též přiložen Sazebník úhrad za poskytování
informací v obci Strančice na rok 2012, platný ode dne 12. ledna 2012. Jelikož
vytýkané nedostatky byly beze zbytku odstraněny, neuplatňuje Ministerstvo vnitra
k sazebníku obce Strančice již žádné výhrady. Považujeme proto opatření učiněná
orgány obce Strančice ke zjednání nápravy za dostatečná.
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