Ministerstvo vnitra ČR
Odbor dozoru a kontroly veřejné správy
nám. Hrdinů1634/3
140 21 Praha 4

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o provedení kontroly
Dne 14.12.2011 jsem Krajskému úřadu StČ kraje podal žádost o provedení kontroly sazebníku obce
Strančice za poskytování informací dle zákona č. 106/199 Sb., která byla postoupena MV.
Ve stanovisku MV ze dne 2.1.2012 se m.j. uvádí: „Pro situace, v nichž by při mimořádně rozsáhlém
vyhledání informací nebyla využita celá hodina vyhledání, lze dle našeho názoru v sazebníku buď
stanovit, že hodinová sazba se vztahuje i na započatou hodinu, nebo určit, že v takovém případě bude z
hodinové sazby účtována její adekvátní část, což lze považovat za vhodnější“.
V upraveném sazebníku je však uvedeno: „Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně
rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou započatou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého
vyhledávání – 210,- Kč“.
Z dosavadní praxe je zřejmé, že obec Strančice s velkou pravděpodobností bude tuto položku aplikovat
doslovně podle schváleného sazebníku, tedy i za 1 započatou hodinu (např. 10 minut práce) účtovat sazbu
210,- Kč, která převyšuje částku pro osvobození od poplatku, a tím se snažit odradit žadatele od
vyžadování informací (např. sdělení č.j. 1432 z 1.11. a 8.12 a č.j. 1451 z 1.11. a 8.12. - viz. přílohy).
Dále se ve stanovisku MV k účtování předmětné položky uvádí, že „pokud takové ustanovení v
sazebníku obsaženo není, zřejmě by bylo možné sazbu účtovat poměrem podle doby skutečně vynaložené
na vyhledání informací“. Takovéto předjímání postupu, který nemá oporu ve schváleném sazebníku, je
zjevně v rozporu s § 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, protože by při jeho nedodržení muselo
být postupováno cestou stížnostního řízení, které neúměrně zatěžuje žadatele o poskytnutí informace.
Ve sdělení MV ze dne 24.1.2012 k upravenému sazebníku se závěrem uvádí, že „vytýkané nedostatky
byly beze zbytku odstraněny“, což je vzhledem k výše uvedenému prokazatelně nepravdivé.
Proto žádám o zjednání nápravy a uvedení sazebníku do plného souladu se zákonem.
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