
Ing. Zdeněk Štětina, ředitel Krajského úřadu

         Praha 22. května 2012 
                                                                                                            č. j.: 076165/2012/KUSK 

Vážený pane předsedo,

odpovídám na Vaši stížnost ze dne 11. května 2012 doručenou datovou zprávou na Krajský 

úřad Středočeského kraje. Vaše podání „Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace  

podle  zákona  č.  106/1999  Sb.  –  neposkytnutí  informace  bez  vydání  rozhodnutí“  a  dále 

„Stížnost  na pracovní  postup  Ing.  Miroslava Karase,  vedoucího  Odboru interního auditu  

a stížností“ jsem prošetřil a uvádím následující skutečnosti.

Pokud  žadatel  z  jakéhokoli  důvodu  nesouhlasí  s  výší  úhrady (bez  ohledu  na  to,  zda  by 

důsledkem tohoto nesouhlasu bylo pouhé nezaplacení nákladů či zda by se proti sdělené výši  

nákladů bránil stížností), požadovanou informaci neobdrží. Pokud tedy má na jejím poskytnutí 

zájem i přesto, že se domnívá, že výše předepsané úhrady nemá oporu v zákoně, musí náklady 

uhradit a proti jejich výši se bránit až ex post, nicméně opět jedině v režimu § 16a odst. 7 

informačního  zákona.  Pokud  nadřízený  orgán  zjistí,  že  výše  úhrady  není  správná,  musí 

povinný  subjekt  neoprávněnou  část  uhrazených  prostředků  v  souladu  s  rozhodnutím 

o stížnosti vrátit, (viz. též část odůvodnění usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 5. 

2009, č.j. 2 As 34/2008-79) a rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR pod č. j. MV- 44579-2/ODK-

2012 odstavec III./e ze dne 25. dubna 2012.

Nenavěšení výzev k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu, s názvem Komunikační 

kanál  pro mladé  Středočechy,  na webových stránkách Středočeského kraje,  na  které  Vás, 

mimo jiné, odkázal  Ing. Miroslav Karas vedoucí  Odboru interního auditu a stížností,  byla 

technickou  chybou,  za  kterou  se  omlouváme.  V současné  době  jsou  již  dotčené  výzvy 

vyvěšeny.     

Výzva  obsahuje  stručný  textový  popis  zakázky,  technickou  specifikaci,  místo  plnění, 

kontaktní osobu, předpokládanou dobu plnění,  lhůtu pro podání nabídek, upřesňující údaje 
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k předložení nabídky, požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů, základní kritéria 

pro přidělení zakázky, způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky.

Rada Středočeského kraje vydala Usnesení č. 044-20/2012/RK ze dne 21.05.2012, ve kterém 

projednala  schválení  záměru  na  zrušení  komunikačního  kanálu  pro  mladé  Středočechy 

provozovaného na doméně www.tojecool.cz.

S úctou

 

                                                                               Ing. Zdeněk Štětina

                                        ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje

Oživení o.s.

Ing. Štěpán Rattay

předseda sdružení

Lublaňská 18

120 00  Praha 2

DS: ntauv78

Zborovská 11  150 21 Praha 5  tel.: 257 280 100  fax: 257 280 203    reditel@kr-s.cz   www.kr-stredocesky.cz 2

http://www.tojecool.cz/

		2012-05-22T15:02:15+0200


		2012-05-22T15:02:20+0200




