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KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor dopravy

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

 

Č. j.: JMK 169292/2021 Sp. zn.: S-JMK 158079/2021/OD/Z0 Brno 29. 11. 2021

vw One: 5.12.0927

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále též jen „KrÚ JmK, OD”), rozhodl na podkladě

stížnosti společnosti RK Top Home s. r. o., IČ 06095861, sídlem Palackého třída 285/47, 612 00 Brno (dále

též jen „žadate|”) ze dne 04. 10. 2021 ve věci žádosti o informace ze dne 20. 08. 2021 vedené u Městského

úřadu Židlochovice (dále též jen „povinný subjekt”) pod sp. zn.: MZi-TAJ/15422/2021,

takto:

postup povinného subjektu při vyřizování žádosti výše uvedeného žadatele o poskytnutí informace dle

zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne

20. 08. 2021, se potvrzuje.

Odůvodnění

KrÚ JmK&#39;, OD (dále také „nadřízený orgán”), předložil povinný subjekt spolu spříslušným spisovým

materiálem stížnost žadatele podanou ve věci jeho výše uvedené žádosti o informace ze dne 20. 08. 2021.

Touto žádostí dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Ian”), požadoval žadatel poskytnutí následující informace (citace): „Vsou/adu slan

žádám o zaslání kompletní kopie spisu výše uvedeného čísla jednacího&quot; (přičemž výše vtomtéž podání

žadatel označil konkrétní spis).

Ze správního spisu vyplývá, že žadatel učinil svou Žádost v rámci větší písemnosti nazvané „Sdělení údajů 0

VII

totožnosti řídice ze dne 20. 08. 2021. Bližší skutečností ke své žádosti neuvedl. Na tuto žádost reagoval

povinný subjekt nejprve oznámením o úhradě nákladů za poskytnutí informace dle § 17 odst. 3 Ian ze dne

25. 08. 2021, přičemž tento postup zpochybnil žadatel stížností ze dne 22. 09. 2021, které povinný subjekt

vcelém rozsahu vyhověl a nároku na úhradu nákladů se bez dalšího vzdal, o čemž žadatele informoval

sdělením ze dne 29. 09. 2021, které mu bylo ještě téhož dne doručeno do jeho datové schránky. Následně

povinný subjekt požadované informace žadateli 2 převážně Části poskytl do jeho datové schránky a

současně vydal o rozhodnutí o částečném odmítnutí informace č.j.: 29/2021, sp.zn.: MZi-TAJ/15422/2021-5

ze dne 29. 09. 2021, kterým rozhodl dle ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst. 4 písm. a) Ian ve spojení

s ustanovením § 8a Ian, § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, čI. 10 Listiny základních

práv a svobod, čl. 6 odst. la) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. O4. 2016 o

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR”) a § 67 a násl.

správního řádu tak, že částečně odmítl požadované informace poskytnout v rozsahu osobních údajů



účastníku řízení a třetích osob. Dle dokladu o doručení bylo toto rozhodnutí a poskytnuté informace

doručeny odvolateli do jeho datové schránky dne 29. 09. 2021. Ten na tento postup reagoval písemností ze

dne O4. 10. 2021, jejíž součástíje i blanketní stížnost na způsob vyřízení jeho žádosti. Součástí téhož podání

pak bylo také odvolání proti řečenému rozhodnutí o částečném odmítnutí informací, o němž nadřízený

orgán jakožto orgán odvolací rozhodl vsamostatném řízení a toto rozhodnutí potvrdil rozhodnutím

č. j.: JMK 169201/2021 a odvolání zamítl.

Nadřízený orgán předně odkazuje na ustanovení § 20 odst. 4 písm. d) Ian, z kterého vyplývá, že pro řízení o

stížnosti na způsob vyřízení žádosti dle Ian se nepoužijí ustanovení správního řádu (vyjma pro počítání lhůt,

doručování a náklady řízení) nad rámec základních zásad činnosti správní orgánů, ustanovení o ochraně

před nečinnosti a ustanovení § 178 správního řádu. Ustanovení § 37 správního řádu tak nelze pro

náležitosti stížnosti dle Ian aplikovat, přičemž Ian sám blíže žádné náležitosti nestanoví. Z povahy věci je

nutné označit povinný subjekt, podanou žádost a identifikovat podatele (ostatně jinak by nebylo možné se

stížnosti vůbec nakládat) a musí z ní být patrné, že jde o stížnost dle § 16a lan. Podaná stížnost přitom

označuje dotčené řízení, je patrný jeji podatel a zformulace je také patrné, že jde o stížnost. Stěžovatel

každopádně nevyslovil žádnou argumentaci či důvody své stížnosti, neoznačil postup povinného subjektu,

s kterým nesouhlasí či cokoliv, co by nasvědčovalo tomu, že správní orgán vjeho věci nepostupoval řádně.

Protože ale relevantní předpisy žádné takové náležitosti nevymezují, nebylo na místě stěžovatele k doplnění

jakékoli argumentace vyzvat. Přestože nadřízený orgán není rozsahem stížností vázán, tak je to právě

žadatel, kdo musí své námitky konkretizovat a svá tvrzení adekvátně doložit, aby nadřízený orgán mohl

postup povinného subjektu přezkoumávat. Pokud žadatel naopak nesplní svou povinnost „tvrdit a

prokázat&quot;, nemůže později vytýkat nadřízenému orgánu, že určité nikoli zjevné pochybení povinného

subjektu nebylo „odhaleno”. Lze tak konstatovat, že postup povinného subjektu přezkoumává nadřízený

orgán jednak z hlediska žadatelem uplatněných námitek a jednak z hlediska případné existence ze spisu

zjevných pochybení. Neuvede-li žadatel ve stížnosti žádné námitky, pak nejen, že jej správní orgán nemusí

kjejich doplnění vyzvat, ale nadřízený orgán se tak může omezit jen na přítomnost případných zjevných

pochybení (víz také odborná literatura, konkrétně komentář k Ian - Furek, A., Rothanzl, L., Jírovec, T.:

Zákon osvobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 1256 s.)

Nadřízený orgán zaujal k předmětné stížností následující stanovisko, přičemž se v kontextu výše uvedeného

soustředil, při absenci jakýchkoliv argumentů na straně stěžovatele, na to, zda postup povinného subjektu

vykazuje jakékoliv zjevné pochybení:

Ze spisu vyplývá, že odvolatel požadoval po povinném subjektu žádosti ze dne 20. 08. 2021 poskytnutí jím

konkrétně vymezené kompletní spisové dokumentace. Nic bližšího k tomuto neuvedl. S Žádostí pak povinný

subjekt naložil tak, že nejprve žadateli zaslal oznámením o úhradě nákladů za poskytnutí informace dle § 17

odst. 3 Ian ze dne 25. 08. 2021, přičemž tento postup zpochybnil žadatel stížností ze dne 22. 09. 2021,

které povinný subjekt v celém rozsahu vyhověl, nároku na úhradu nákladů se bez dalšího vzdal, a o tom

žadatele informoval sdělením ze dne 29. 09. 2021. Téhož dne pak povinný subjekt žadateli jím požadovanou

dokumentaci poskytl, a to v anonymizované podobě, kdy z ní vyloučil začerněním osobní údaje účastníku

řízení a třetích osob a vydal rozhodnutí o odmítnutí této části informace.

Nadřízený orgán nenalezl vtomto postupu povinného subjektu žádné zjevné pochybení. Povinný subjekt

projednal žádost stěžovatele a požadované informace poskytl, přičemž o těch informacích, které

poskytnout odmítl, vydal rozhodnutí. Toto rozhodnutí nadřízený orgán vnávaznosti na odvolání v

samostatném řízení potvrdil rozhodnutím č. j.: JMK 169201/2021, přičemž na toto rozhodnutí odkazuje a

upozorňuje, že vtomto rozhodnutí o stížnosti již není na místě se zákonností a správnosti tohoto

rozhodnutí o částečném odmítnutí rozhodnutí zabývat (to je věcí řízení o odvolání). Z dokladů o doručení



vyplývá, že povinný subjekt žadateli jak rozhodnutí o Částečném odmítnutí, tak anonymizované informace,

řádně zaslal do jeho datové schránky, přičemž zde nejsou žádné informace, které žadatel požadoval a

nebyly mu poskytnuty nebo nebylo rozhodnuto o jejich odmítnutí (přičemž v rámci řízení o stížnosti byla

nadřízenému orgánu poskytnuta i spisová dokumentace, kterou žadatel požadoval, aby mohl provést

porovnání). Tento postup je zcela v souladu s ust. § 15 Ian. Nadřízený orgán nepovažuje za podstatný ani

postup povinného subjektu ve věci Oznámení o úhradě nákladů ze dne 25. 08. 2021. Tuto výzvu zaslal

povinný subjekt v zákonem stanovené lhůtě pro poskytnutí informace (tj. včas), přičemž na základě včasně

podané stížností dal této stížnosti za pravdu, úhrady nákladů se vzdal a zcela tak stížnosti vyhověl, o čemž

žadatele informoval. To je pak postup v souladu s ustanovením § 163 odst. 5 Ian, kdy pokud správní orgán

ve lhůtě 7 dnů stížnosti zcela vyhoví (což vzdáním se nákladů učinil), bere se stížnost za vyřízenou a není ani

nutné ji předávat nadřízenému orgánu. Pokud tedy povinný subjekt dne 29. 09. 2021 informoval žadatele,

že jeho stížnost ze dne 22. 9. 2021 (tj. sedmý den) uznává a tentýž den mu informace poskytl a rozhodl o

jejich Částečném odmítnutí (dle dokladů o doručení tyto dokumenty i tentýž den vypravil do datové

schránky žadatele), pak postupoval v souladu s řečenýmí ustanoveními a stížnost tak náležitě vyřídil. Jelikož

stížnosti plně vyhověl, je současně již bezpředmětné se souvisejícím Oznámením dále zabývat.

Odvolací orgán nezjistil ani žádné pochybení co se dodržení zákonných lhůt týče. Žadatel požádal o

informace dne 20.08. 2021, načeš dne 25.08. 2021 jej vyzval povinný subjekt k úhradě nákladů. Toto učinil

včas vzákonné lhůtě pro poskytnutí informace a tím tuto lhůtu přerušil. Tuto výzvu zpochybnil žadatel

stížností dne 22. 09. 2021 a dne 29. 09. 2021 mu byly informace poskytnuty a bylo vydáno rozhodnutí.

Pokud tedy lhůta pro poskytnutí informace započala znovu běžet od okamžiku podání stížnosti (vzhledem

ktomu, že jí bylo plně vyhověno samotným povinným subjektem a nerozhodl o ní nadřízený orgán), opět

povinný subjekt jednal v rámci zákonné 15 denní lhůty pro poskytnutí informací. Ostatně i kdyby se lhůta

výzvou povinného subjektu pouze pozastavila a nikoliv přerušila (tj. nezačala běžet znovu), stále z ní po

výzvě povinného subjektu zbývalo 10 dní. Správní orgán tedy postupoval řádně a v rámci zákonných lhůt,

přičemž s žadatelem i náležitě komunikoval.

K tomu lze pouze dodat, že i kdyby správní orgán I. stupně zákonné lhůty nedodržel, na nynější věc by to již

nemělo roli. Z § 16a Ianje patrné (přičemž na nyní projednávané případě lze vztáhnout pouze ustanovení §

16a odst. 1 c)), že smyslem stížnosti ve smyslu § 16a je zejména odstranění nečinnosti povinného subjektu a

řešení otázky, zda neměl ve věci vydat rozhodnuti o odmítnutí (tj. buď, že uplynula lhůta, nebyla poskytnuta

informace, a přesto nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, neboť byla informace poskytnuta pouze

částečně a o zbytku žádosti nebylo vydáno rozhodnutí). Bylo-li tedy vydáno ve věci rozhodnutí, resp. byly

informace částečně poskytnuty a o zbytku bylo vydáno rozhodnutí, je stížnost zjevně nedůvodná, a to i

v případě, že by byly informace a rozhodnuti vydáno po lhůtě, neboť by se jevilo jako zjevně nesmyslné, aby

v takovém případě nadřízený orgán povinnému subjektu přikazoval opětovné vydání rozhodnutí - i

v takovém případě by tak bylo jediným řádným řešením věci postup povinného subjektu potvrdit.

Nadřízený orgán tedy uzavírá, že nezjistil žádné pochybení v postupu povinného subjektu, kterým by se

musel zabývat nad rámec tvrzení stěžovatele, přičemž ten žádnou argumentaci neuvedl. Žadateli byly

poskytnuty jím požadované informace, přičemž částečně byly anonymizovány a v rozsahu této anonymizace

bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí, které bylo odvolacím orgánem také potvrzeno. Povinný

subjekt tedy postupoval vsouladu se zákonem, řádně a správně a nadřízenému orgánu tak nezbývá než

jeho postup potvrdit dle § 16a odst. 6 písm. a) Ian.

Na základě výše řečeného nadřízený orgán rozhodl tak, jakje uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.



Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se dle ustanovení § 16a odst. 9 věta první zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nelze dále odvolat.

 

Mgr. Karel Frölich

vedoucí oddělení dopravně správních agend

odboru dopravy

Rozdělovník:

RK Top Home s. r. o., Palackého třída 285/47, 612 00 Brno, ID DS: ht7iqr7

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, nám. Míru 152, 667 01 Židlochovice

Počet listů rozhodnutí: 2

Počet příloh/listů příloh: 0/0

Za správnost vyhotovení:
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oprávněná úřední osoba


