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V Řitce dne 5, t7,2020

Sdělení povinného subiektu a
jeho žádost o uhrazení nákladů spoiených s poskytnutím informací

(§ tZ, odst. 1 a 3 zákona č. t06/l999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím)

Obci Řitka (dále jižjen,,povinnýsubjekt") bylo dne 20.10.2020 doručeno sdělenížadatele
GRIGORIJE VDOVIČENKA, gen. shora (dále již jen ,,žadate|") ze dne 16. I0.2O2O, kterým
reagujete na qfzvu povinného subjektu k upřesnění žádosti ze dne '1,4. L0. 2020, č. j.:
I85 /2020 (dále již jen ,,výzva povinného subjektu ze dne 14. t0.2020"), tak že uvádíte:
,,Vdžení mám za to, že z mého poddní je naprosto jasné, čeho se domóhám, navíc to na výzvu
)bce bylo jíž jednou upřesněno. Ze strany )bce se jedná o slovíčkaření a klasické obstrukce,
neboť velmí pravděpodobně nechce, aby někdo vídět do obecních ftnancí. Požadované dle
mého názoru naprosto zbytečné upřesnění moje účetní zpracuje a bude vám zasláno.
Dovolují si tvrdit Že trvám na dodržení stanovené lhůty na odpověd'30 dní, a to od data
podóní tj. 30,9.2020, Pokud nebude povinný orgón plnít dobrovolně budu nucen samozřejmě
pokračovat až v exekucí."

Předně povinný subjekt sděluje, že ani toto sdělení žadatele povinný subjekt
nepovažuje za upřesnění žádosti tak, jak byl k tomu žadatel vyzýuán. Sdělení toliko
povinnému subjektu předestírá, že povinný subjekt má konat něco nekalého a hrozby,
které samozřejmě na straně povinné osoby nebudou nasnadě, pokud ale ovšem i žadatel
bude plnit podmínky zákona č. 106/1996 Sb., o svobodném přístupu i informacím,
Napadání orgánů veřejné správy a jejích představitelů hrozbami zákonem předvídanými
negativními následky v tomto případě není stran žadatele na místě. Povinností žadatele
je tedy, pokud povinný subjekt nerozumí obsahu žádosti, aby vyhovél výzvé povinný
subjekt a pokud tak žadatel nesplní, musí počítat s tím, že žádost o informace mu nebude
moci být vyřízena. Naproti tomu je třeba, aby povinný subjekt vyšel žadateli vstříc a použil
takoqi qiklad právních norem pro adresáte veřejné správy nejpříznivější a jeho žádost
znovu posoudil podle základních qýkladoqých norem obecně používaných v právním
řádu České republiky, tj. tak, aby byl co do podstaty a v nejširším možném rozsahu
zachová4 smysl toho, oč se zřejmě žadatel na povinném subjektu dožaduje. Nadále tak
bude podle povinného subjektu a pro účely řádného vyřízení věci platit (o čemž tedy byl
navíc Žadatel srozuměn výzvou povinného subjektu ze dne L4. L0.2020), že se žadatel
sqfmi Žádostmi ze dne 24. 9. 2020, resp. ze dne ].. L0. 2020, dožaduje poskytnutí
informace:



- výpis (seznam), ktery bude obsahovat přijaté a uydané faktury s uvedením toho, kdo
a komu fakturu vystavil a co mělo být takovou fakturou vyúčtováno v letech 201_8,

2019 a dále v roce 2020.

|iž ve výzvě povinného subjektu ze dne 14. t0. 2020 byl žadatel poučen o
skuteČnosti, že se účetnictví obce vede v elektronické podobě až od roku 2020. Do té doby
se vedlo účetnictví obce jen v listinné podobě. Pokud se tedy budou jednotlivé žádané
dokumenťy íyzicky za|ožené v šanonu zkoumat v podstatě dokument po dokumentu a
údaje z nich také vypisovat do jednoho uceleného seznamu - tj.že se bude vyMářet,,výpis,
ktery bude obsahovat příjaté a vydané faktury s uvedením toho, kdo a komu fakturu vystavil
a co mělo být takovou fakturou vyúčtovóno v letech 2078, 2019 a dále v roce 2020", je
nanejqfš zřejmé,že vzniknou s touto činností náklady, které má právo povinný subjekt od
žadatele žádat k úhradě podle ustanovení § 17, odst. 1 a dále odst. 3 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím). K uvedené manuální práci, včetně práce
spočívající v provedení konkrétního soupisu z těchto účetních dokladů za ro|<y 20IB-
2020 (do dne vyhotovení takového seznamu), by byla vyčleněna účetní, která účetnictví
obce vede od roku 2020, přičemž se jedná o externí účetni která je podle příkazní
smlouvy, která je s ní uzavřena, hodnocena částkou 76BKč/t hodina její činnosti. V daném
případě se předpokládá,že uvedená práce ji zabere 16 hodin, s tím, že pro žadatele by se
jednal o rozsah odhadovaných časových jednotek minimálni ale byl by ovšem konečný.

Zvýše uvedeného důvodu tak vyplývá, že náklady spojené s qfkonem shora
popsané činnosti (tj. činnosti spočívající zejména mj. v rozsáhlém vyhledávání informací
podle § 17, odst. 1 zákona č. t06/I999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a
následném soupisu informací do žádaného qýpisu, resp. seznamu) budou činit celkově
částku:

2 688 Kč.
Tuto částku v souladu s § 17, odst.5 zákonač.706/t999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, zaplaťte do 60ti dnů ode dne oznámení této žádosti žadateli na účet
povinného subjektu:

*

pouČenÍ:
Pos}rytnutí informace podle § 17, odst. 3 zákona č. 106/7999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel
v dané lhůtě požadovanou úhradu nezaplati povinný subjekt žádost odloží.
Proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace|ze podat podle § 16a, odst. 1
písm. d) zákona č. t06/.1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím stížnost. Stížnost se
podává u povinného subjektu ve lhůtě 30ti dnů ode dne doručení tohoto sdělení. Stížnost
se podává písemně nebo ústně; je-li podávána ústně a nelze ji hned vyřídit sepíše o ní
povinný subjekt písemný záznam. O stížnosti bude rozhodovat Krajs§ý úřad pro
Středočeský kraj.
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