Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Č. J.: 055418/2012/KUSK
Doručeno datovou schránkou
V Praze dne 5. dubna 2012

Věc: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb. - nesouhlas s výší
požadované úhrady

Dne 26. 3. 2012 podalo naše občanské sdružení Oživení (dále jen „ Žadatel“) na Krajský úřad Středočeského
kraje jakožto na povinný subjekt (dále jen „Povinný subjekt“) v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí
informací týkající se veřejné zakázky na tvorbu internetových stánek www.tojecool.cz. (dále jen „Žádost“).

Konkrétně jsme žádali o poskytnutí těchto informací:
1. kopii uzavřené smlouvy s vítězným dodavatelem vč. všech příloh a dodatků uzavřených k dnešnímu
dni,
2. zadávací dokumentaci, včetně požadavků na prokázání kvalifikace,
3. výzvy k podání nabídek s uvedením subjektů, kterým byly adresovány,
4. obdržené nabídky dodavatelů,
5. protokol o hodnocení nabídek,
6. písemnou kalkulaci předpokládané hodnoty této zakázky,
7. informaci, která osoba byla odpovědná za stanovení předpokládané hodnoty zakázky.
Dne 5. 4. 2012 jsme od Povinného subjektu obdrželi Výzvu k zaplacení úhrady (dále jen „Výzva“) vztahující se k
námi podané Žádosti. Ve výzvě byla Povinný subjektem vyčíslena částka 1. 918,40 Kč za požadované informace.
Povinný subjekt konkrétně uvádí:
1. Tisk 7 A4 černobílých stran poskytnutí smlouvy na základě které byl realizován internetový portál tojecool.cz
a připravených informací dle žádosti, při sazbě 5,- Kč za stranu………………35,-Kč
2. Tisk 9 A4 barevných stran Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku na veřejnou zakázku malého rozsahu
dle žádosti, při sazbě 14,- Kč………………126,- Kč
3. Tisk 2 barevných stran protokolu o vyhodnocení veřejné zakázky, při sazbě 14,-Kč…………28,- Kč
4. Kompletace tisku a kopírovaných dokumentů, příprava a zpracování informací ve spolupráci s dalšími
relevantními úseky/odbory atd. celkem 8 hodin, při sazbě 210,- Kč………………1680,- Kč
5. Odeslání informací žadateli (náklady na poštovní služby, balík do 2 kg)…………………. 49,40 Kč
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Proti Výzvě podáváme ve lhůtě určené zákonem stížnost dle ustanovení § 16a odst. 1 písm. d) InfZ, kterou
odůvodňujeme následovně:
Žadatel si dovoluje upozornit, že pokud jde o vyčíslení nákladů za tisk stran, pak žadatel požadoval poskytnutí
informací v elektronické podobě. V elektronické podobě je navíc Povinný subjekt povinen informace
poskytnout vždy, když to povaha listin umožňuje. Preferenci doručování listin v elektronické podobě do datové
schránky žadatele, nezávisí na vůli či přání žadatele o informaci, ale stanoví jej § 17 odst. 1 zákon č. 300/2008
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění takto: „Umožňuje-li to
povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou
datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud
se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě.“ Povinný subjekt žadateli vyčíslil tisk za celkem 18 stran
textu. Vzhledem k výše uvedenému má žadatel důvodné pochybnosti, že by povaha listin neumožňovala tyto
poskytnout v elektronické podobě, tedy tak, jak Povinnému subjektu ukládá zákon. Navíc je více než
pravděpodobné, že většinu požadovaných listin (ne-li všechny) má Povinný subjekt v elektronické podobě, když
tyto tvořily podklady pro zadání veřejné zakázky Povinným subjektem. Požadované informace měly být pouze
vyhledány a poskytnuty v tom formátu, ve kterém je Povinný subjekt má k dispozici. Pokud byly veškeré
uvedené dokumenty v elektronické podobě, považujeme za zcela nadbytečné, aby tyto bylo nutno tisknout a
následně odesílat poštovní službou. Stejně tak považujeme za nadbytečné tisknout listiny barevně, neboť
v požadovaném dokumentu s největší pravděpodobností se nachází pouze text. Barevné bude maximálně logo
Krajského úřadu či projektu „To je Cool“.
Povinný subjekt se ve Výzvě odvolává na Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací
Středočeským krajem a jeho orgány (Příloha č. 1). Přestože považujeme samotný tisk dokumentů, navíc v 11
případech barevně, za nadbytečný a tedy i vyčíslení nákladů za neoprávněné, dovolujeme si upozornit, že
stanovení nákladů je s výše uvedeným Sazebníkem v rozporu. Tento stanoví v bodě. 8, že: „Při potřebě použití
výpočetní techniky na základě požadavku žadatele se stanoví sazby úhrad nákladů takto: tisk z počítače na
laserové tiskárně (formát A4 jednostranný) černobíle 5,- Kč, barevně 10,- Kč, digitální foto 13,- Kč.“. V první řadě
Žadatel zdůrazňuje, že nepožadoval tisk dokumentů z počítače (natož barevně!) a dále, že Povinný subjekt ve
Výzvě účtuje za barevnou stranu 14,- Kč v rozporu s vlastním sazebníkem.
Způsob určení výše úhrady obsahuje (v souladu s § 21 odst. 2 InfZ) nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím. Dle tohoto předpisu se výše úhrady stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých
nákladů na pořízení kopií, opatření technických nosičů dat, odeslání informací žadateli a dále za mimořádně
rozsáhlé vyhledání informací. Sazba, jež je konkrétně vymezena sazebníkem, by měla co nejpřesněji odpovídat
skutečně vynaloženým nákladům. Cena za poskytnutí informace nemůže být stanovena zcela libovolně, nýbrž
musí být stanovena přiměřeně poměrům, tedy skutečně vynaloženým nákladům. V bodě 4. Výzvy v daném
případě Povinný subjekt vyčísluje náklady „pouze“ na kompletaci tisku a kopírovaných dokumentů, přípravu a
zpracování informací ve spolupráci s dalšími relevantními úseky/odbory atd. na celkem 8 hodin, při sazbě 210,Kč na 1.680,- Kč. Skutečnost, co přesně Povinný subjekt při vyřizování žádosti mimořádně vyhledával, není
z výzvy k úhradě zřejmé. Téměř jistě však nemohlo několik odborů po dobu 8 pracovních hodin vyhledávat,
tisknout a kompletovat 3 dokumenty vztahující se k jedné jediné veřejné zakázce o celkovém rozsahu 18 stran.
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Do nákladů na „vyhledání a zpracování informace“, je Povinný subjekt oprávněn dle ustanovení § 17 odst. 1
InfZ zahrnout výhradně a pouze zaplacení vynaložených nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání
informací. Povinný subjekt ve Výzvě neuvádí informace svědčící o tom, že by mělo jednat o mimořádně
rozsáhlé vyhledávání, ačkoliv takové odůvodnění výslovně § 17 odst. 3 InfZ vyžaduje. Domníváme se, že většina,
ne-li všechny informace v žádosti, nevyžadují žádné vyhledávání, natož rozsáhlé vyhledávání. Žadatel shrnuje,
že vzhledem k tomu, že se veškeré požadované informace váží ke konkrétním jediné veřejné zakázce, budou
tyto u Povinného subjektu evidovány komplexně a jejich vyhledání by nemělo Povinný subjekt mimořádně
zatížit. Co se týče jejich zpracování, vzhledem k tomu, že požadujeme poskytnutí informací v elektronické
podobě, mělo by být časově zanedbatelné.
Povinný subjekt ve Výzvě nevyčísluje případné náklady na všechny požadované informace, konkrétně na
poskytnutí obdržených nabídek dodavatelů, písemnou kalkulaci předpokládané hodnoty této zakázky,
informaci, která osoba byla odpovědná za stanovení předpokládané hodnoty zakázky. Vzhledem k tomu, že
Povinný subjekt neodmítl poskytnutí těchto informací, není zřejmé, proč postupuje u srovnatelných dokumentů
odlišně. Takový postup vede Žadatele k úvaze, že náklady jsou Povinným subjektem stanoveny v rozporu se
zákonem zcela libovolně volnou úvahou bez ohledu na požadovanou formu poskytnutí informací Žadatelem a
bez ohledu na vlastní sazebník Povinného subjektu. Pokud ostatní informace Povinný subjekt hodlá poskytnout
bez účtování nákladů, měl by takto postupovat i v ostatních případech.
Vzhledem k výše uvedenému
n a v r h u j e m e,
aby nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti na výši úhrady rozhodl dle § 16a odst. 7 písm. b) InfZ tak, že výši
úhrady adekvátním způsobem sníží, respektive že požadované informace poskytne elektronicky do datové
schránky a bezplatně.

Oživení, o. s.
Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení

Informace o žadateli:
Oživení, o. s., IČ: 6736 5353, sídlem Lublaňská 18, Praha 2, PSČ: 120 00
Adresa pro doručování: Muchova 13, Praha 6, PSČ: 160 00

Přílohy:
Příloha č. 1 – Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací Středočeským krajem a jeho orgány
podle zákona č. 106/1999 Sb.
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