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VÝROČNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2019

Stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle ust. § 16a zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Magistrát města Brna
V roce 2019 bylo podáno na Magistrát města Brna, jakožto povinný subjekt, celkem třicet jedna
stížností podle ust. § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
V osmi případech se jednalo o stížnosti podané podle ust. § 16a odst. 1 písm. b) zákona, kdy
žadatelům nebyla v zákonné lhůtě poskytnuta informace nebo nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí
žádosti. Ve třech případech povinný subjekt v souladu s ust. § 16a odst. 5 zákona stížnost vyřídil
poskytnutím informace. V pěti případech byla stížnost v souladu s ust. § 16a odst. 4 postoupena
nadřízenému orgánu (Krajský úřad Jihomoravského kraje), který o stížnosti rozhodl, a to tím
způsobem, že ve čtyřech případech podle ust. § 16a odst. 6 písm. b) zákona přikázal povinnému
subjektu, aby ve stanovené lhůtě žádost vyřídil (povinný subjekt následně ve dvou případech informaci
poskytl a ve dvou případech vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti). V jednom případě nadřízený orgán
podle ust. § 16a odst. 6 písm. a) zákona postup povinného subjektu potvrdil.
Ve třech případech se jednalo o stížnosti podané podle ust. § 16a odst. 1 písm. c) zákona, kdy se
žadatelé o informace domnívali, že jim byla informace poskytnuta částečně, aniž by bylo o zbytku
žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Ve všech případech povinný subjekt podle § 16a odst. 5
zákona, stížnost postoupil nadřízenému orgánu (Krajský úřad Jihomoravského kraje). Nadřízený
orgán v souladu s ust. § 16a odst. 4 o stížnostech rozhodl, a to tím způsobem, že v jednom případě
podle ust. § 16a odst. 6 písm. a) zákona postup povinného subjektu potvrdil a ve dvou případech
podle ust. § 16a odst. 6 písm. b) zákona přikázal povinnému subjektu, aby ve stanovené lhůtě žádost
vyřídil (povinný subjekt v těchto dvou případech informaci poskytnul).
V roce 2019 byly dále podány celkem tři stížnosti podle ust. § 16a odst. 1 písm. d) zákona, kdy
stěžovatelé nesouhlasili s výší požadované úhrady v souvislosti s poskytnutím informací. Požadovaná
výše úhrady za poskytnutí informací byla v těchto jednotlivých případech stanovena povinným
subjektem ve výši 100.800,- Kč, dále ve výši 720.090,- Kč a v posledním případě ve výši 3.780,- Kč.
Ve všech případech byla stížnost postoupena povinným subjektem v souladu s § 16a odst. 5 zákona
nadřízenému orgánu, který podle ust. § 16a odst. 7 písm. a) zákona postup povinného subjektu
potvrdil. Hrazení nákladů viz dále.
Z výše uvedeného počtu celkem třiceti jedna podaných stížností nebylo následně sedmnáct stížností
řešeno v režimu tohoto zákona, neboť v šestnácti případech stěžovatel (vždy jeden a tentýž
stěžovatel) nepodal stížnost v souladu s ustanovením zákona a v jednom případě vzal stěžovatel
stížnost zpět.
Městská policie Brno
Městská policie Brno, jakožto povinný subjekt, neobdržela v roce 2019 žádnou stížnost, která by byla
podána v souladu s ustanovením § 16a zákona.
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Další informace vztahující se k uplatnění zákona:
Hrazení nákladů
Povinné subjekty jsou v souladu s ustanovením § 17 uvedeného zákona oprávněny požadovat úhradu
nákladů za poskytnutí informace. V roce 2019 byla z celkového počtu 509 podaných žádostí
o informace (podání na Magistrát města Brna a Městskou policii Brno) požadována úhrada celkem
v šesti případech, a to vždy Magistrátem města Brna. Žadatelé o informaci požadovanou výši úhrady
v pěti případech neuhradili. Tyto žádosti o informaci byly v souladu s § 17 odst. 5 zákona, po marném
uplynutí lhůty pro nezaplacení, odloženy. Z celkového počtu šesti požadavků na zaplacení úhrady
za poskytnutí informace, byla ve třech případech podána v souladu s § 16a odst. 1 písm. d) zákona,
stížnost na výši úhrady (vysvětleno viz výše).
Celková uhrazená částka za poskytnutí informací v roce 2019 byla ve výši 2.133,- Kč.

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/poskytovane-informace-2019/
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