Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a zákona č. 106/1999
Sb., odstavce 1d) na základě nesouhlasu s výší požadované úhrady.
Dne 1. října 2012 jsem podala žádost o informace dle informačního zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. V žádosti jsem požadovala seznam faktur
vyplacených městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou v období od 1. ledna
2008 do 30. září 2012 (v rozsahu jméno dodavatele, číslo dokladu, datum účtování, částka
k zaplacení, popis k čemu se faktura vztahuje). Odpověď jsem převzala 6. listopadu 2012.
Za předání seznamu mi byla vyúčtována částka 2406 Kč – to z důvodu 12 hodinové práce
úředníka (12x200Kč) a 6 Kč za nosič DVD.
Protože mi účtovaná doba přišla neúměrně dlouhá, na zastupitelstvu 21. listopadu jsem
snažila vypátrat, kde byla její příčina. Odpovědí mi bylo, že anonymizace jmen fyzických
osob. Anonymizace ale dle mého nejlepšího úsudku a znalosti zákona nebyla nutná, úřad
tím daný dokument de facto znehodnotil a nevidím žádný důvod, proč bych za
znehodnocený materiál měla platit takovou sumu.
Zákon č. 106/1999 Sb. totiž v § 8b hovoří o příjemcích hovoří následovně:
(1) Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky.
(3) Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno,
příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky
poskytnutých veřejných prostředků.

V mé žádosti jsem nepožadovala žádné údaje, které by překračovaly meze v ods. 3.
Definici příjemců veřejných prostředků pak přebírám od Oldřicha Kužílka (Otevřete.cz,
spoluautor „informačního“ zákona).
„Příjemcem veřejných prostředků budou zejména osoby, které od obce dostaly jakýkoliv grant,
podporu (vyjma sociálních dávek apod.), výhodu, ale i ty, které s obcí uzavřely smlouvu o
nějaké dodávce jako fyzické osoby.“1

V neposlední řadě se ve své stížnosti odvolávám na skutečnost, že SML (spravující
faktury dle mých informací na obdobné bázi) vyřizovalo v podstatě totožnou žádost o
informace a vyřídilo ji bezplatně.
Ocenila bych, kdyby výsledkem této stížnosti bylo poskytnutí neanonymizovaného
seznamu faktur v rozsahu, který jsem požadovala a nebyla mi účtována práce, která
nebyla nutná a nebyla ani požadovaná. Nemám samozřejmě žádné námitky proti úhradě
zmíněného DVD nosiče.
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1 http://www.otevrete.cz/zadosti-o-informace/poskytovatel/publikace-dalsich-106-odpovedi-na-vase-dotazyoldrich-kuzilek-44.html

