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Krajský úřad Středočeského kraje 
Zborovská 11 
150 21 Praha 5 
 

K rukám ředitele krajského úřadu Ing. Zdeněk Štětina 

K č. J.: 076099/2012/KUSK 
 
Doručeno datovou schránkou 

V Praze dne 11. května 2012  

Věc:  
1. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb. – neposkytnutí 

informace bez vydání rozhodnutí 
2. Stížnost na pracovní postup Ing. Miroslava Karase, vedoucí Odboru interního auditu a stížností 

 
 
Vážený pane řediteli, 
 
Dovoluji si Vás požádat o okamžité zjednání nápravy, kdy úředníci Krajského úřadu opakovaně porušují 
zákon č. 106/1999 Sb., a bez ohledu na rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 25. Dubna 2012 i nadále 
odmítají vyřídit žádost o informace v souladu se zákonem. 
 
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, 
kdy suma byla odůvodněna pouhým výčtem tak, že shromáždění a tisk tří dokumentů o celkovém rozsahu 18 ti 
stran A4 trval Vašim úředníkům několika odborů údajně 8h. Veškeré naše výtky ohledně neoprávněně účtované 
úhrady byly Ministerstvem vnitra vyhodnoceny jako zcela oprávněné a Krajskému úřadu středočeského kraje 
bylo nařízeno zjednat nápravu. 

http://www.tojecool.cz/
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Dnešního dne nám byla doručena listina nazvaná jako „Zjednání nápravy povinného subjektu na základě 
rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, č.j. MV-44579-2/OKD-2012“, ve které jsme byli odkázáni na webové stránky 
úřadu. Na těchto stánkách se sice vyskytují informace týkající se projektu „To je cool“, avšak nikoli ty, na které 
jsme se ptali. Ze sedmi položených otázek se na webových stránkách nachází odpověď pouze na otázku č. 3 – 
výzvy k podání nabídek. V odpovědi na webových stránkách je dále uvedeno, že v příloze je žadateli zasílána 
rovněž i zadávací dokumentace (tuto jsme požadovali pod otázkou č., 2), avšak ve skutečnosti tento dokument 
na webových stránkách není, což je jasné pochybení Mgr. Maschekové z odboru styku s médii a veřejností. 
Z telefonického hovoru s Ing. Karasem navíc vyplynulo, že tento nás odkázal na informace umístěné na 
webových stránkách, aniž by sám jejich obsah znal. Pro úplnost dodáváme, že s vyřízením naší žádosti odkazem 
na webové stránky nesouhlasíme. 
 
Tímto podáváme stížnost na vyřízení, respektive nevyřízení žádosti o informace podané na Váš úřad již dne 
26. 3. 2012 a to podle § 16a odst. 1, písm. a), b), c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 
 
Vzhledem k výše uvedenému 
 

n a v r h u j e m e, 
 
aby nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti rozhodl dle § 16a odst. 6 písm. b) InfZ tak, že povinnému 
subjektu přikáže, aby žádost vyřídil, popřípadě dle § 16a odst. 6 písm. c) InfZ. 
 
Zároveň si Vás dovolujeme požádat o sdělení, jaká nápravná opatření byla učiněna směrem k Ing. Miroslavu 
Karasovi. 
 
S pozdravem 

 
 
 
 
 

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

 
 
 


