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VÝROČNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2021
Podané stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle ust. § 16a zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
a způsob jejich vyřízení
Magistrát města Brna
V roce 2021 bylo podáno na Magistrát města Brna, jakožto povinný subjekt, celkem devět stížností
podle ust. § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“).
Ve dvou případech se jednalo o stížnosti podané podle ust. § 16a odst. 1 písm. a) zákona, kdy žadateli
byla informace poskytnuta odkazem na zveřejněnou informaci. V jednom případě povinný subjekt
předložil stížnost nadřízenému orgánu (Krajský úřad Jihomoravského kraje), kdy tento, v souladu s ust.
§ 16a odst. 6 písm. a) zákona, postup povinného subjektu z části potvrdil a z části podle § 16a odst. 6
písm. b) zákona, přikázal povinnému subjektu žádost vyřídit. Povinný subjekt následně v souladu
s ustanovením § 17 uvedeného zákona požadoval po žadateli úhradu nákladů za poskytnutí informace.
Žadatel o informaci podal na výši úhrady stížnost podle ust. § 16a odst. 1 písm. d) zákona. Povinný
subjekt postoupil tuto stížnost nadřízenému orgánu, který přezkoumal postup povinného subjektu
a v souladu s ust. § 16a odst. 7 písm. a) zákona, výši úhrady potvrdil.
V druhém případě, kdy byla stížnost podaná podle ust. § 16a odst. 1 písm. a) zákona, nebyla tato
následně řešena v režimu zákona o poskytování informací. Stěžovatel ve stížnosti nesouhlasil
s předáním elektronických příloh, které obsahovaly velký objem dat, formou datového uložiště.
S žadatelem byl dohodnut vhodný postup předání požadovaných dokumentů, které byly součástí
žádosti o informace.
Dále ve třech případech se jednalo o stížnosti podané podle ust. § 16a odst. 1 písm. b) zákona, kdy
žadatelům nebyla v zákonné lhůtě poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka
a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Ve všech případech povinný subjekt v souladu s ust.
§ 16a odst. 5 zákona stížnost vyřídil, a to poskytnutím informace.
V dalších třech případech se jednalo o stížnosti podané podle ust. § 16a odst. 1 písm. c) zákona, kdy
žadatelům o informaci byla informace poskytnuta částečně, aniž by bylo o zbytku žádosti vydáno
rozhodnutí o odmítnutí. Ve dvou případech povinný subjekt v souladu s ust. § 16a odst. 5 zákona
stížnost vyřídil a to tak, že v jednom případě informaci žadateli poskytnul, ve druhém případě vydal
rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V posledním případě, kdy se žadatel domníval, že mu byla informace
poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, předložil povinný
subjekt stížnost podle ust. § 16a odst. 5 zákona, nadřízenému orgánu. Nadřízený orgán přezkoumal
postup povinného subjektu a v souladu s ust. § 16a odst. 6 písm. a) zákona postup potvrdil.
Městská policie Brno
Městská policie Brno, jakožto povinný subjekt, neobdržela v roce 2021 žádnou stížnost, která by byla
podána v souladu s ustanovením § 16a zákona.

Další informace vztahující se k uplatnění zákona
Hrazení nákladů
Povinný subjekt je v souladu s ustanovením § 17 uvedeného zákona oprávněn v souvislosti
s poskytováním informací požadovat úhradu nákladů. V roce 2021 byla z celkového počtu 376
podaných žádostí o informace (podání na Magistrát města Brna a Městskou policii Brno), požadována
úhrada pouze v jednom případě, a to Magistrátem města Brna. Žadatel o informaci požadovanou úhradu
ve výši 944,- Kč uhradil.

V roce 2021 byly řešeny i další dva požadavky na úhradu nákladů. Jednalo se o žádosti, které byly
Magistrátu města Brna doručeny koncem roku 2020. V obou případech žadatel o informace
požadovanou výši úhrady nezaplatil. Tyto žádosti o informace byly v souladu s § 17 odst. 5 zákona,
po marném uplynutí lhůty pro nezaplacení, odloženy. V jednom případě byla podána stížnost na výši
úhrady k nadřízenému orgánu (viz výše).
Poskytnuté informace jsou zveřejněny na webových stránkách města Brna:
http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/povinne-zverejnovane-informace/informace-dlezakona-1061999-sb/zadosti-o-informace/poskytnute-informace/
a na webových stránkách Městské policie Brno:
https://www.mpb.cz/cs/o-nas/poskytovane-informace

