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Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 
náměstí Hrdinů 1634/3 
Praha 4 
140 21 
 
Č. j. MV- 44579-5/ODK-2012 

Praha 31. května 2012 
Přílohy: 4 

Vážený pan 
Ing. Zdeněk Štětina 
ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje 
Krajský úřad Středočeského kraje 
Zborovská 11 
150 21 Praha 
 
 
Žádost o vyjádření k nepředání stížnosti dle § 16a odst. 5 InfZ 
 
 Dne 30. května 2012 obdržel zdejší odbor žádost občanského sdružení 
Oživení o uplatnění opatření proti nečinnosti Vašeho krajského úřadu dle § 80 odst. 3 
správního řádu. Nečinnost spatřuje v nepředložení jeho stížnosti na postup 
Středočeského kraje při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„InfZ“). Stížností ze dne 11. května 2012 napadalo občanské sdružení Oživení 
způsob, jakým Váš krajský úřad jakožto povinný subjekt zjednal nápravu ve věci 
poskytování informací týkajících se veřejné zakázky na tvorbu internetových stránek 
www.tojecool.cz.  
 
 Na základě žádosti jmenovaného občanského sdružení ze dne 26. března 
2012 Váš krajský úřad nejprve dne 5. dubna 2012 zaslal žadateli přípis (č. j. 
055418/2012/KUSK) -  Výzvu k zaplacení úhrady. Proti této výzvě podal žadatel 
stížnost dle § 16a odst. 1 písm. d/ InfZ. Ministerstvo vnitra přezkoumalo postup 
povinného subjektu a došlo k závěru, že stížnost je důvodná. Proto rozhodnutím č. j. 
MV-44579-2/ODK-2012 ze dne 25. dubna 2012 přikázalo povinnému subjektu, aby 
ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí zjednal při vyřizování žádosti  
občanského sdružení Oživení o poskytnutí informací nápravu.  
 
 Krajský úřad Středočeského kraje však v dopise č. j. 076099/2012/KUSK ze 
dne 11. května 2012 označeném „Zjednání nápravy povinného subjektu na základě 
rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, č.j. MV-44579-2/ODK-2012“ žadatele pouze 
odkázal na webové stránky krajského úřadu, s tím, že zde nalezne zveřejněné 
informace k projektu www.tojecool.cz. S takto provedenou nápravou, resp. vyřízením  
v rámci autoremedury nebyl žadatel spokojen a proto podal dne 11. května 2012 

*MVCRX0114ZQC* 
MVCRX0114ZQC 

prvotní identifikátor 

http://www.tojecool.cz/�
http://www.tojecool.cz/�


 

 2 

stížnost, kterou opírá o § 16a odst. 1 písm. a/, b/ a c/ InfZ. Uvedená stížnost byla 
doručena Vašemu úřadu datovou zprávou, což dokládá mimo jiné i Vaše reakce ze 
dne 22. května 2012, v níž ubezpečujete žadatele, že výzvy k podání nabídky 
předmětné veřejné zakázky jsou již zveřejněny na webových stránkách kraje.  
 
 Vzhledem k tomu, že jste do dnešního dne nepředloži li stížnost občanského 
sdružení Oživení datovanou dnem 11. května 2012 spolu se spisovým materiálem 
Ministerstvu vnitra, tak jak to požaduje § 16a odst. 5 InfZ, žádáme Vás o zdůvodnění, 
proč jste tak neučinili a rovněž o doplnění spisové dokumentace. Vaše stanovisko 
očekáváme vzhledem k zákonné lhůtě pro vydání rozhodnutí (viz § 16 odst. 8 InfZ) 
nejpozději do 8. června 2012. Jinak nadřízený správní orgán rozhodne na základě 
skutečností tvrzených a doložených stěžovatelem.     
 
 
 
 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 

 
podepsáno elek tronicky 
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