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Věc: Žádost o informaci podle zákona č. 103/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Pane Hůrko,
v reakci na Vaše podání adresované městu Neveklov, doručené do podatelny Městského
úřadu Neveklov dne 4.6.2018, jenž bylo označeno jako „Věc – žádost o informaci podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ ve které žádáte „o sdělení –
výpisu všech poskytnutých darů, dotací a jiných finančních částek z rozpočtu města Neveklov
ve prospěch všech akcí konaných různými firmami a organizacemi. V jaké výši, kdy a k
jakému účelu byly poskytnuty za období r. 2005-2017.“ Vám tímto sdělujeme následující:
Ustanovení § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, mimo jiné
stanoví následující:
„odst. 1) Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat
úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením
technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i
úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
odst. 2) ….
odst. 3) V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu,
písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z
oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady
povinným subjektem vyčíslena. Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti

požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d), ze
kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který
nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává.
odst.4) ….
odst. 5) Poskytnutí informace podle odstavce 3 je podmíněno zaplacením požadované úhrady.
Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí,
povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady
lhůta podle věty druhé neběží.
odst. 6) ….“
Vzhledem k obsahu Vaší žádosti, resp. s ohledem na množství informací, které požadujete
sdělit a vzhledem k období, za které tyto informace požadujete sdělit (tzn. za dobu r. 20052017), povinný subjekt, tj. město Neveklov, musí zahájit mimořádně rozsáhlé vyhledání Vámi
požadovaných informací.
Toto mimořádně rozsáhlé vyhledávání Vámi požadovaných informací bude konkrétně
provádět zaměstnanec Městského úřadu Neveklov pí. Hana Vitejčková – tajemnice úřadu, s
průměrnou hodinovou mzdou (určenou způsobem stanoveným v článku IV. bod 1. Sazebníku
úhrad a sazebníku úhrad za poskytování informací – jak níže citováno) ve výši 306,- Kč/hod.
její práce.
Tímto Vám, jako žadateli, před poskytnutím Vámi požadovaných informací, oznamujeme, že
město Neveklov, jako povinný subjekt, za poskytnutí Vámi požadované informace požaduje
úhradu.
Článek IV. bod 1. Sazebníku úhrad a sazebníku úhrad za poskytování informací (jenž tvoří
přílohu tohoto oznámení) stanoví následující:
„V případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za
každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši průměrné hodinové mzdy
konkrétního pracovníka stanovené pro pracovně právní účely. Průměrná hodinová mzda se
určuje vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí a vypočítává se ze zúčtovaných mezd předchozího
kalendářního čtvrtletí.“
Za poskytnutí Vámi požadovaných informace povinný subjekt požaduje úhradu ve výši
6.120,- Kč, odpovídající 20-ti hodinám předpokládaného mimořádného rozsahu vyhledávání
Vámi požadovaných informací uvedeným zaměstnancem.
Výše uvedenou částku uhraďte převodem na účet č. 320103359/0800 pod var. sym.
61712111.

Zároveň Vás tímto poučujeme o možnosti podat proti tomuto požadavku na úhradu nákladů
za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit,
sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
Stížnost se podává u povinného subjektu, tj. u města Neveklov, a to do 30 dnů ode dne
doručení tohoto sdělení.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, tj. Krajský úřad v Praze.
S pozdravem

Hana Vitejčková v.r.
tajemnice úřadu

Příloha:
- Sazebník úhrad a sazebník úhrad za poskytování informací

