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REPUBLIKÁ
ČBst<Á

ROZSUDEK
ilvtÉt{EMREPUBLIKY
v právnívěci
okresní soud Brno-venkov rozhodl soudkyníMgr. Miroslavou Šebelovou
šlapanice,ffi
bytem
n*.lff
Žalobkyně
proti Žafovanému
n se sídlem
Přewátilská, Pro
Táboře, Přewátilská.
sídlemv Táboře.
zast. Msr' Mňinem Šipeň,ao
Masarykovo nrárn.100/7'zast' JUDr.
tČobzszos
oozszdsl, se sídlemŠlapanice,
Šlapanice,
Městu š|apani."'
Městu
Radkemondrušem'advokátemse sídlemv Bmě, Těsnoh]ídkova9, o zaplacenÍčástlry5ó0'-

Kč.

takto:

Žalovanýje povinen zaplatitžďobk1mi560,- Kč do 3 dnůod právnímoci tohoto
rozsudku.

1i.

Ža1ovanýjepor'inennahraditŽalobkyninakladyřízeníve lyši 10.303,-Kč,a to do
3 dnůod právnímoci tohotorozsudkuk rukám právníhozástupceŽalobkyně.

PokračovánÍ
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a

odůYodnění:
Žalobou podanouzdejšímusouduse žalobLynědomáhalazaplacení560,- Kč' Žalobu
odůvodnilatím,že dne 09.09'2009podďa žádostrr Žalovanéhoo poskytnutíinformacípodle
zákona č' 106/1999,Sb. o svobodnérnpřístupukinťormacímvE znění pozdějšíchpředpisů
(dale jen InťZi). Žádostí Se Žalobkyně domáhala poskJtnutí dokurnentů souvisejících
s pliínovouvýstavbouprunryslovézóny, jejižvýstavbase plánujev blízkostiměstaŠlapanice.
Žádost byla Žalovaný.rnpřijata a zaevidována, 16.09.2009zaslal žalovanýoznárnenío
požadcrvané
úhraděve rýši 719.- Kč' Proti vyšiúhradypodala Žalobkyněstížnost
podle $ l6a
odstalrecl písmenod) hrfZ' Žatoutyneve stíŽnostiuvedla,žeze "sdělení
nebyloďejmé'jaké
informace míníměsto poslqrhrouta na zríkladějakých skrrtečností
a jakým způsobembyla
vyŠeťr}rrady
r1rčís1ena.
o stížrrosti
rozhodl jako nadřízeníorgarrKrajský rrřadJihomoravského
kaje, kte{ýrozhodnutínrz9'1I.2009 uznal stíŽnostdůvodnoua přikriaalžalovanému
sjednat
náprar,rir'e snryslu $ 16a odstal'ec 7 písmenoc) InfZ' Dne 23.Il.2009 zaslal Žďovaný
Žalobkyni dopis nadepsanýSjednanínápravy, r'e kterémprovedl opětovnévyčíslení
nrík1adů
za poskytnutéinformace, konstatuje mimo jiné,že v uvedenémpřípadě šlo o mimořádně
jelikožbylo nutnéněkterésmlouvy hledatv archivu,kteý je
rozsáhlévyhledávaníinťormací,
umístěnna pracovištiMěstskélrouřadu Šlapanicev Btně, opuštěná9i2, přičemžpracor,nice
zajišťující
kompletaci poŽadovanýchinfbrmací d]e žádosti Žalobkině má pracovištěve
Šhpanicích
a muselaproto archiv v Bmě navštívit.
inforrnací
Cetá kompletacepožadovaných
zabta\apracovnici města Šlaparrice
dvě hodiny pracclvnílročasrr'Jďto příloha uvecleného
sděleníje sazebn,Ílaúhrad,nakladů
podle InťZve městě Šlapanice.
za posky'cxr'EáRÍ."in1brmací
Jako reakci na tento dopis podala žaloblryně 18.12.2009 stížnÚst"'Krajskému
úřadu
Jihomoravského
kraje proti vyši ulrradypodle $ l6a odstavec I písmenod) InÍZ,ve které
argumentuje$ i7 odstavee 4 Inil', který říká; "'nesplní-lipovinný subjekt r'uči Žadateli
oŽnamovacípovinnosti podle $ 17 odstavec 3 InfZ, arácÍ nárok na úhradunákladů...
Zďobkvně u'',ádí,že tím' Že nadřízenýorgan přikazal městu sjednatnápravu,neměItím na
mysli, Že město Šlapanice_ žalovaný- bude nově i1,čís]ovat
niíklady' Sjednat náprar'u
v tomto konkrétnÍmpřípadě tedy znamená poskytnout informace bez dalšíchprutahůa bez
úhradynakladů.Nárok na náhradu nakladůtedy podIe žalobkynězanikl tím, že město
povinnost podle $ 17 odstavec 3 InťZ, Žďobkyne rovněž
nesplnilo svoji inťorrnační
nesouhlasí s tínr, že šlo o mimořádně rozsáhlé i'yhledávaní informací' Žal,rbkyně
poŽadovanoučástkužďovanémuzaplatila, nawhu|e v tétožďobě, aby ji město Šlapanice
častkusníŽenouo úhradunakladůna pořízenífotokopií vrátilo. Tvrzení žalovaného
o
rnimořádněrozsáhlérnrryhledávaní
považujeŽalobkyněza rredoložená,
nepřesnáa obstrukční.
Agenda z níŽŽalobky.rrě
požadujeinfonnacebyla čerstvá,šlo o stale probíhající
akci. Město
jistě pro sprámý rýkon své čínnostipotřebuje mÍt ty.todokumenty k dispozici. Je tedy
přirrejmenším
organizačněrrevhodnéuskladnit je na vzdálenémpracovišti.Pokud město
Šlapanicektakové organizacípřistoupilo, nemůžepak její nasledky přenášetna žadatele.
Takovým postupem by se otevírala možnost blokovat přístup kjalcýmkoli inťormací
podminekúřadu.Stejnětak neníjasné.pročrněia
neúměrným
komplikovánímorganizačních
dokrrmenff,údajněse nacházejícive vzdálenémarchir.u,vyhledávat pracovnice zjiného
pracoviště,kdyŽ r1,hledaníjistě rnolrl zajistit pracovník z pracoviště MěstskéhouŤadu
Šlapanicev Brně' zejménapři možnostipouzit vnitřní poštu irřadu' včetněelektÍonické.
Konečněje nejasnékolik časurně1azabratúdajnácestana vzdáIenépracovištěa ko]ik vlastní
konrpletace.
Jde o celkenl 65 kopírovanjahstran'coŽ při použitítechnikypředstavujezhnrba
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20 minut činnosti.Čas strár.ený.
na údajnoucestu navígv tomto svět]etěžkopodřaditpod
pojem vyhledávaníinforrnací.Žalovaný wá 2I členůzastupitelstva,7 členůrady, pódle
telefonníhoseznfunu má úřad města 158 zarněstnancůa f,urkcionffi' V Saeebníkuuhradje
uvedeno,Že hodinová částkaje určenajako průměrhodinové mzdy super hrubéhoplatu
pracovníků
Městskéhouřadu.Takovétourěeníčástkyje dle názoru žalobkyněv rozporus $ 7
Nařízeni vlády č, |77/20D6 Sb' o zasadách stanoveníúhrad a licenčníchodměn za
poskytovaníinformacÍpodle zákona o svobodnémpřístupuk informacím,podle kteréhosi:
Povinný subjekt stanovÍv sazebníkuhodinovésazby odvozenéz nakladůna plaÍy,případně
mzdy a z ostatních osobních nákladů spojených s mimořádně rozsahlýin ryhledávanim
informací.Je zjevné,Že pomocíprůměruplatůvznikne častka,se kterounenímoŽnospojovat
mimořádně rozséůIélyhiedaní infonnací, protože této čirrnosti se nevěnují všichni
zaměstnanciúŤadua zejménane ti s nejv-vššími
platy' Pro vyěís]enínak]adůlze pouŽítjen
jejichŽ pracovnízaiazeníodpovídátétočinnosti,tedyzejména
plat1,čirnzdy těch pracor,níků,
referentů'
Žďovaný s žalobounesouhlasíl.V písemnémr'1'jrídřenik žaloběuved], že žďobkyně
se obrátila na žalovanéhos Žádostí o poslcytnutíinformace' Žalovaný je poskytl, avšak
wtičtor'alŽalobkyni naklady spojenés poskytnutíminforrnace.Tyto naklady nejsou žádnýrn
projevemlibor,ůle,ziíkonje zná a předvídáv $ 17 odstavec 1 ziikona č' 106/1999Sb., kdy
uvádí,Že povirurésubjekqvjsou v souvislosti s posk}.tovanímirrfonnacíoprávněnyŽádat
úhradu ve r"ýši, která nesmí přesáhnout naklady spojené s poffzením kopíí, opatřením
technickýchnosičů,dat a odesláníminformacížadateli.MůŽev)zžádati úhraduza mimořádně
rozsáhléqrhledaníinformací.Ždovaný ve svémsděleníz l6.09'2009 Žalobkynirrpozornilna
Že se jedná o případ,kdy budou výšeuvedenénaklady požadovinya v jakélyši.
skuteČnost'
JestližeŽalobkyněza těchto okolnostína lyši naktadůpřistoupila a na rry.hledání
informací
trvala, pak její povinnost {y'tonaklady zaplatit opravdu vznikla, ěenruŽnasvědčujeí samotný
fakt, žeje zap|ati|a.JEst]ižežalovanýpoučilŽďobkyni o nutnosti zaplatit urěitou částku,nic jí
nebrániio žádato její přezkum. To ostatněučiníla,přičenržKrajsk7 uřad Jihomoravského
laaje její podnět přezkoumal a vyši ťúuady
potwdil. Krajský soud v Brně pak ve správním
soudnictvížalobuodmÍtl,nebot'se nejednaloo přezkum přípustnýdle $65 s'ř.s' Žalovanýje
toho názoru, Žs se jednalo o časověznačněnaročné
r,yhleflár,ání.
Neobstojíargument,že
uvedenédokumentymohla najítpracovnicejinéhoodclělení* jestližeexisfujena pracovišti
jistá organizacepráce a zodpovědnostúředníka,
žďovaného
pak je na něm,jaký postupzvolí.
Samoa.ejnrěby mohl kontaktovat tu'edníkana jiném pracovišti,věc mu vysvětlíta žádatpo
něm nalezerrípodk1adů,avšak tento postup by byl takéěasově naroěný, neboťvysvětlovat
jiným osobám celou věc kvůli získarrí
podkladůnenížádnoučasovouúsporou.Navíc
dílčích
vytrledávanímjedinou osobou se snížíriziko nekompletnosti či duplicity wyhledávané
infotmace.ony zmíněnédvě hodiny nejsou ani zanedbatelnoudobou, pokud by se takto
víceŽadatelů
obrátilona žalovaného
s tím,žei takol.éto
rozsáhléryhledávanía priori zdarma,
ťaktickyby mohli zablokovatzbýečnýmiŽádoshnio rozsáhléinťormacečirrnost
Žalovaného
na ce]épracovnídny. Zďovaný připomínáanďogickou existenci soudnrchpoplatkri,které
brání zbytečnérnusudičství"Žalovaný dodává, že se jedná o postup pravděpoďobně
obstnrkčního
charakteru. Částkase Žalovanérnunejeví nijak př.emrštěná'byla přezkournrána
ji zaptatilaa poŽadovanouinforrnaci dostďa' U jednaníve
nadřízenýmorgánem.žalobk1mě
věci Žalovanýke svéargumentacidoplnil, Že ťr}nada
naliladťr
za poskýntrtíinformacemá dvě
funkce, za prvé nahrazovací, neboli rsparační,kd1, žadatel zap|atí skutečnénaklady
r,1.rraloŽené
za poskytnutíinformace"Druhá funkceje stejnájako u soudníhopoplatku,je Ío
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v podstatězabráněnízbytečnému
suďiěství,jinými slory pokud Žaclatelé
vědí' Že informace
něco nrá]ostojí,pokud je komplikovanápak stoji více,pak nebudousvéprávo na informace
zneuŽívat.
Žalor.anýzdůraznil,žemirrulýrok u něj bylo potláno šedesátžádostío poskýnutí
iďormace, pokud by v-vhledáníkďdé zabralo dvě hodíny,pak by ve lýsledku šlo o jeden
měsícprácejednoho uředníka.Nejde tedypouze o funkci finanční,ale i o ťunkcifimkční'Jsou
i taci kverulantí,kteří by mohli zahltit žalovanéhosvymi žádostmi o inťormace,pokud by
jejich r'yhledávríní
mělo zabrat dvě hodiny, byli by tak schopni parďyzovat činnostcelého
uřadu. Ža\ovanýpřipustil, že právo na informaceje důleŽité,zdůrazníIvšakjakousi brzdu a
zpětnou vazbu, která je i,yjádřena právě zákonniŤnír"j'jirnkami,právo na informace se zde
střetávás jakýmsi zákazemaneuŽitítohotopráva'
Soud se v danévěci nejprve zabýval, zda je drínajeho pravomoc pro rozhodnutí'
Pravomoczdejšihosoudu porvrzujerozhodnrrtí
rvláštníhosenátuďízenéhopodle zákona č.
t3l/z002 Sb., o rozhodováníněkterychkompeteněních
sporuze dne 15.09.2010,
č.j. konf.
l15/2009-34,ze kterého!TplýT/á'Že jestliŽežadatelod informaci poc1lezákona č. l06/1999
Sb', o svobodnémpffstupu k informaci nezaplatil částku,kterou správní orga:rpodmínil
poskytnutím
infomracea správníorgán žádostodloží,je nrožnototo usnesenío odloŽenívěci
napadnoutŽalobouve správnímsoudnictví.JestliževšakžadatelpoŽadovanoučástkuzaplatil
a u nadřízenéhoorganu neuspěl Se svou stížnostíproti vyši úhÍady,není pro něj dalŠím
moŽn;fmprostředkem obrany správrríŽďoba' nýbržŽaloba z titulu bezdůl'oclného
obohacení
podle časti třetí oběanského soudníhořádu. Soud v občanskémsoudnim řízeni pak
přezkoumá,zda byla úhradavyěíslenar' souladus $ 17 odstavec1 citovanéhozákona,tedy
zda nepřesahujenaklady spojenés poŤizenímkopií atd', a zda ceny uvedenév sazebniku
zásadnímzpůsobemnepřesahují
cenynezbytné.
Mezi úěastníkTnebylo spomé,a z provedených listinných dukazů bylo prokázáno
následující:
žalobkynědne 09.09'2009podala rr Žďovanéhožádosto poskytnutíinformací
podle [nfZ, r,e kterépožádalao poskytnrrtíkopií smluv rrzavŤených
mezi Žalor'anjryn
na straně
jednéa společností
CTP Invest,spol. s r.o. zejnrénao kopie následujícíchsmlrrv:planovací
smlouvaSL AK - PS (2) ze dne 30.07'2009,včetněpříloh,kuprrísmlouvao prodejiparcelo
velikosti l2,0l1m, která byla schválenazastupitelstvemdne 29.08.2007,včetněpříloh,
smlouvao uzavřeníbudoucíkupnísmlouvyvč.přílohna odprodejpozemkůměstaSlapanice
firmě CTP Invest, spol. s r'o'' v lokďitě Brněnská pole, včetněpříloh, smlouYu o zŤízení
parcel,které
předkupníhopráva pro fitmu CTP Inr'estspol' s r'o'' na shodnýrozsah a v"ýčet
jsou uveden}Ive smlour,ě o budotrcíkrrpnísmlouvě, včetněpřílo}r,smlouvu o spolupráci
nrěstaŠlapanicea CTP Inr'est spol. s r.o' * pořízenízměny č. 8 UPN SLi Šlapanicepro
pořadová čísla1 aŽ 6.9A, zápisy všeclriednání města Šlapanicea CTP lnvest spol' s r.o.
ve qÍši719,-Kč.Proti
oznámeirío požadol'ané
r]úrradě
Žalovanýi6.09.2009zaslď žalobk1.rri
qýši úkady podala Žďobkyně stíŽnostke Krajskémrruřadu Jihomoravskéhokraje' tento o
stížnostirozhodl dne 09'll.2009 tak, Že žalovanýje povinen sjednat nápravu, nebot'
z ozránrenínebylo zřejména základějakých skutečnosti
ajakým způsobembyla vyŠeúhrady
povinnýnr subjekterrrlryčíslena.},{áslednězaslď žalovaný 23.11.2009 Žďobkyni listinu
nazvanoll Sjednání nápravy' ve kterémprovedl opětovnévyčíslenínáklaclůza poskytnuté
informací,neboť
infotmace,kde mimo jiné konstatuje,Že šloo minrořádrrěrozsáhJé.,yhledaní
by|o nutnéněkterésmlouly vyhledat t'archir'u, ktery je umístěnna pracovištiŽalovaného
v Bmě, pověřená pracormice rnuseJapracovištěnavštívit'Přílohou sjednanínápravy byl
o této
stížnost
infornrací.Žďobki.rrě podala ploti \.ýšiútrÍady
za posk1'tovríní
sazebníkná{<ladťr
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opět rozhodovď rradřízenýorgrínKrajsky uřad Jihomoravskéhokraje, kteý l"ýši
úhrady
potvrdil.Žďobkynu požadovanouúhraduzaplatila'Ža]oboupoŽaduje,aby jízíovany
částku
vrátil sniženouo úlrradunakiadů na poffzeníkopií- 159,. Kě, pozáau;eieay rrrátit
719,-Kč
mínus159,-Kč,tedycelkenr560,.Kč.
Mezi účastníky
bvla sporná výšeu}rrady,dále skutečnost,zr1alyhledání požadovaných
inťormací
představovďo mirnořádně rozsáhlér.yhledaní.Soud po provedenémdokazovaní
listinamia posouzenícelévěci dospělk závěru,žev danémpripide ie o mimořádněrozsríhlé
vyhledani inťormace nejednaio. Ze sjednaní náprar,y Ze dne 23'l1.2009 nepochybně
q,pl}.rrulo,Že žďovzurýúhradur,yěís|ilza lyhledi{níšestipoložekspecifikovaných
v Žádosti
Žalobkyněo infonrraci, kcly těmito poloŽkamíbyly jiŽ citovanésrnlour,y,a to pliánovací
sm]ouva- 14 listů formátu 44, krrpnísnrlouva - 7 listů formátu A4, smlouva cr uzavŤení
budoucísmlouql * 14 listů formátu 44, smlouva o ziízenípředkupníhopráva _ 13
listů
formátu 44, sm]ouvao vzájemnéspolupráci- 5 ]istťrfornrátuA4, zípisy ze všechjednání
města Šlapanicea CTP Invest 'pot. ' r.o' - 25 listťrformátu A4, jednalo se tedy
o 6
dokurnentů,
které
přesně specifikovala ve své žrídostio poskytnutíinformace.
1{obfuně
ZalovanýpovaŽor'aljejich kompletacjia mimořádněrozsťůlé
q.hledáváníinfonnace,jelikož
bylo nutno nčkterésnrlouv1,vytrledatv archivu na pracor,ištív Bmě. Dle nazoru souclrt
q4iledanía pořízeníťotokopiedokumentův celkor.émrozsahu 65 stran, s přihlédnutím
ke
skutečností
Že, poŽadovanýchdokumentůbylo celkem ó' byly v Žádosti ,""lu;"dnoznačně
identiÍikované,
nenímožnépovažovatza mimořádrrěrozsáhlévylrtedarrí
informaci.Pokud se
smJouq, nachazely na odloučenémpracovišti žďovaného,pak bylo jistě moáté, pokud
dokumenty lryly přesně specíťrkovany,poŽiídatpracovníka odloučenéhopracoviště buď
telefonicky nebo emaiir:voupoštou,o vyhiedanítěclrto přesně označenýchdokumentů
a
zaslaníbtď přímo žalobkyni či pracol,nici pověřenér,yhledríním
iďormacĚ' Pokud Žalovaný
s organizačníchdůr'odůzvolil jiný zpťrsobr,y.řízeníinfonnace, je to samozřejnrěna
orgarrizaěním
roáodnutí žďovartého,
nelze však,aby zr4išené
nakláay takto vzniklénesla
žalobk1,rrě.
Podle $ 2 odstavec l zákona č. ] 0611999Sb. trnfZ,povinrrýmisubjekry,kterémaji
podle tohoto zákona Povinnostposkytor.atjnformacevaahujícíse k jejich půs-obnosti,
jsň
státníorgány. územrrísalnos^prá\,né
celky a jejich organy a veřejnéinstituce' eoďe $ tz
odstar'ec1 citovanéhozákona povirrnésubjektyjsou 1' souladu s poskyováním informacÍ
optuwěny Žádat úhraduve výši, která nesnrípřesálmoutnď<lad1,spojenépořízenímkopií,
opatřenímtechnickýchnosičůdat a s odesláníminformacíŽadateli' Povirurýsubjektmuze
lyŽádat i úlrraduza mimoř.ádněrozsáhlévyhledaníinformací'Podle oclstavcg3 v pffpadě,že
bude povinný subjekt za poskytnutíinformace požadovatú}uadu'písemněoznámí tuto
skutečnostspolu s.',yŠíúhradyŽadateli před posk1tnutíminformace. Z aznámenrmusí b1t
ďejmé na základě jakých skrrtečnostía jakiTn způsobem byla v}'še ťrtnadypovinným
subjektemlyčíslena'Fodle odstavce4 nesplní-|ipovinný subjektvůčiŽadatelioznamovací
povinnostpodle odstavce 3 z.Íácínárok na rjhradunák]adů'
Pokud žalobkyně v žalobě přednesla právní názor, Že Žalovanémrrzanikl narok na
ťihradunakladůtím, Že byl nadřizeným orgrinemvyzvan ke sjec1naaí
nápravy,
-ostňe konkrétněke
speciÍikaciťrhrady,pak s Limto právním názorem se soud neztotožňuje,
Žalobkyněu
jednaní tento názor jiŽ nepřednesla' Dle naeoru soudu Žalovaný
zákonnou povinnost
stanovenotlv odstar,ci3 $ l7 citovanéIro
zákona splnil, i kdyŽ v první ťáziji splniÍneúplně,
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žeje ŽáďanavyšeůhÍadyod Žalobkyně,nesplnil
splnil pouze fu část,Že oznámil sktttečnost,
a jakýtn způsobem
všaktu část,žez ornitmenímusíbýt ňejména ziíkladějaký'chskutečností
Tuto častcitovanéhoustanoveilísplnil až následně,potéco byl
byla lyše úhradyvyČÍslena'
nadffzenjtnorgánemzaviaán sjednatnáprar'u'
Podle $ 2 odstavec 1 Nďízení vlády č' L73l2006Sb', o zásadách stanoveníúhrada
licenčníchodměn za poskytování informacÍ podle zákona o svobodném přístupu
k informacím, výše ú}u.adyse stanovíjako součetdílčíchčástek odvozených z přímých
nakladůna pořízeníkopií, opať.enítechnickýchnosičůdat, odesláníinformacížadatelia
mirnořádněrozsáhlévvhledaníinťormací,
Zákon o svobodnémpffstuptrk informacímje realizacíčlíinkul7 odstavec5 Listiny
čj' sJS 5A |I9/200|-3Bpři vykladutohotozákona
zakladníohpráv a svobod.Dle rozhoclnutí
podléhatvšem zásadám, kterymi se řidí obecně
výklad
v zájrnu ústar'níkonfcrrmity musí
vyklad ústavněchráněrrýchzákladníclrpráv. V opaěnémpřípaděby se orgán aplikujícídostal
do rozporujednak s obecnou zásacloulry,kladuve prospěchpráv a svobod a jednak s příkazem
moŽnýchomezení,kteý je obsaŽenv člarrku4 odstavec4
srnyslupráv a nezrreužír.iítť
šetření
Listiny záktadníchpráv a svobod. Restriktir'nipřístupke stanovováníúhradči záloh při
posk1továníinfbrmacíje patmý i z důvodovézpráv5,k nár"rhuzákona o svobodnémpřístupu
k informacím,která reflektovala i omezenídaná ústavníochranou práva na svobodnýpřístup
ani s úhradouza whledání informací,když uváděla:
k iďormacím a původněnepočítala
,,prat,idlo,podle rrěhoŽ se infomrace rpřístupňujív zásadě bezplatně. rrychazíz principu, Že
reďizace ústarrněgaÍantovanélropráva na svobodný pffstup k informacím rremůŽeb}t
podrniňovánapovinrrýmvyžadovanímÚrrady za poskytnuti informace, protožeby docházelo
k znevýhodňovánítěch Žadatelů,kteří za poskýnutí informace nemohou zaplatit, a tím i
k porušeníústavnígaÍance.Za zce|aoprávněnése však považuje,aby povinný subjekt měl
nosičůdat a
nrožnostŽádat uhradu nakladůspojenýchs pořizovánímkopií. s opatřovíá"nírn
s odesláníminformace'..Pr-i posouzenícelé l,ěci je třeba mít skutečrtěna paměti principv
realizací
k informacímje.
Listiny zakladníchpráv a svobod,kdy zakon o svobodnémpi.ístupu
jí UstavnímpoŤádkemCR. Zalovanýje
jednoho ze základníchpráv žalob\.rrězaručených
por.innj.rrrsubjekternpodle [nŽ a nelze se vpředmětnévěci ztotožnitsjeho vykladem
iákonu, sjeho chápáním prár'a žalobkyněna intbnnaci, pokud žďovaný hovořil o zpětné
zrákorurýmivýjimkami, pokud hovořil o střetupráva
lrrzdě,o zpětrrévazbě, která je r'yjádť.ena
na informace se zákazem zneužitítohoto prár'a, pokud hovořii o jakési ftl-nkciúhradza
infotmace a přirovnával ji k fi.rnkcírnsoudníhopoplatku. ktery má zabránit zbytečnému
pak v danémpřípadětoto nebylo na rnístě.Z obsahucelélrospisr'rnel'yplynuloani
sudíčství,
z pruběhuce]ého
náznakem,Že by žádostŽalobkyněo inforrnaciměla povahu obstnůční,
opakovaně.
žalovanému
Žádosti
řízeníner1'šlonajevo, že by žalobkyrě podávatatakové
Žalovaný se svým lykladenr postavil dcrrozporu s principy zákona, neřídil se zásadouvýkladu
možných
ve prospěclrpráv a svobod, dle názoru soudu svjm qikladern míří ke zneužívaní
práv
rozsah
ťakticky
omázenístanovenýchr' zákoně a takovy iklad zužujeve svémvýsledku
na svobodný přístrrpk ílrformacím.Nelze ke kaŽdérnužadateli a priori přistupovat v tom
smyslu. Že je třeba žádatpo něm takovou ulradu za posk5'tnutíinformace, aby se nestalo,Že
by svými žádostmizahltil ěinnost úřadu'Žďovaný je povirrnýmsubjektemve smyslu zákona
je třebaaby se tínrtozákonem řídil, aby svou organizaci
přístupuk inťormacim,
o-svotodnénr
práv,Aby se
nerušeně
tÉívatsvýchúStavouzaručených
přizpůsobilk tomu,aby mohli občané
Žalobceuchranil ocÍžádostína informace'kteréjsou zneuŽitímpráva na infomace Ze Strany
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Žadatele,je třeba, aby svou případnouochranupřed takovým zneuŽitim vtělil do sazebníku
úhrad,např. zohledněnímpočtu Žádostíza určítěobdobí, apod., tak, aby se ochrana
Žďovaného uplatnila skutečněpouze v pffpadech Žadatelů,
;ejichz Žádosti mají charakter
obstrukčníaž šikanozrť,tedy zneuŽívající
práv. V danérnpřípadě nebylo na místě pou.ŽÍt
zákorurého
omezenípráva žalobkyněv tolx smyslu,aby Žalovanýžáda1Úhr.aduza rnimořádně
rozsah]évyhledání informací, nebot' v tomto případě o mímořádně rozsiíhlélyhledání
informacínemoh]ojit. Mímořádně r.ozsahlé
vyhledárí informace by se muselo v1mykatběŽné
činrrostipracovnice úřadu,která je pověřena vyřizovanímŽádostío informace,muselo
by
zabrat mimořádně velký časový prostor, Žádost by musela byt mimoŤádněsložítači
mimořádněneurčitá,její zpracováníby si ryŽádalomimořádnéúsilí.Podle názoru soudutak
měl Žalovaný'pouzeoprár'něníŽádatťrhraduzapoŤízení
fotokopiípoŽadovanýchdokurnentů'
Ze všechryšeuvedených důvodťr
soudžaioběv plnémrozsahur,yhověl.
Výrok o nďrradě nákladůřÍzeníse opíráo ustanovení t42 odstavec1 o.s'ř.,podle
$
kteréhomá úspěšnážaiobkyně právo na náhradu nríkladůřízení, které účelněvynďózila'
Náklady Ťizen! představují zaplacený soudní poplatek ve vyši 600,- Kč a dále nakiady
právruhozastoupení,a to odměnu advokátave ýši 4.500,- Kč dle 3 odstavec 1 vyhlášky
č.
$
484/2000Sb', dale náhradu hotovych výda.!ů
advokáta, a to režijni paušálpo 300,- Kě za 3
úkonyprávníslužby(přípravaa převzetívěci, sepis žaloby,zastoupenípři jednání)dle 13
$
odstaveci vyhláškyč,'17711996Sb', da]ecestovnéve ýši 2,523,-Kč ia óesm zTábora do
Brna a zpět, pt*iujetí332 km, spou*.ebě
l0,ó l na l00 km, dáIe náhradaza promeškaný
časza
cestuzTábora do Brna azpét a účast
u soudníhojednání7 x l00'- Kč zakaždou započatou
půlhodinuve smyslu $ 14 qyhlašk1,č..I?711996 Sb' a DPH ?}Yo zodměny u náh'uďy
hotovýehuýdajťradvokáta ve výŠiI.080,-Kč ve smyslu $ t37 odstar,sc3 o.s.ř. Celkem tak
nákladyřÍzenjprocesněúspěšnó
žďobkyněpředstar,ují
částku10.303,.Kč"

P o u če n Í: Proti tomutorozhodnuti n e ni odvolríní
pŤípustné,
neboťjímbylo
rozhodnutoo peněŽitérn
plněnínepřer'yšující
částku2.000,.Kč ($ 202 o.s'ř.)'
Nesplní"li žalovanýdobrovolně a včas povinnost, která mu byla uloŽena
tímtor,ykonatelnýlrn
rozhodnutím'mťúese Žďobkyně jejího splněnídorniíhat
návrhem na výkon roáoďnutí.

V Brně dne22, bŤezna20|2

Za správnost
rahotove.i,si+t= ],..'Ť.'.',
DanaNovotná /"* ';'.':'....'ř
ti
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Mgr. Miroslava Šebelová,
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