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Občanské sdružení
Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích
U luhu 23
635 00 Brno
elektronicky na e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – informace k řízení o stížnosti podle § 16a InfZ proti
postupu Jihomoravského kraje

Ministerstvo vnitra obdrželo dne 24. listopadu 2008 prostřednictvím elektronické
podatelny Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění (dále jako „InfZ“). V tomto podání, označeném jako
žádost o informace podle zákona 106/99 – nemožnost výpisu ze systému GINIS, se s odkazem
na obsah rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 20. listopadu 2008, č. j. MV-85707-3/ODK2008, domáháte poskytnutí informací s tímto rozhodnutím souvisejících.
K Vaší žádosti poskytujeme následující informace:
ad a) Údaj o tom, že ze systému GINIS nelze učinit výpis o zásilkách doručených
z Rakouska, byl Ministerstvu vnitra předán Jihomoravským krajem jako povinným
subjektem, a to v rámci dopisu ze dne 3. listopadu 2008, č. j. JMK 142316/2008, sp. zn. SJMK 125717/2008 OKP, jímž byla Vaše stížnost z 25. října 2008, podaná podle § 16a InfZ na
postup tohoto povinného subjektu, předána Ministerstvu vnitra. Pro úplnost uvádíme, že
vyjádření povinného subjektu se týkalo možnosti vyhotovit výpis ze systému GINIS
v přesném rozsahu tak, jak byl Vámi požadován v žádosti o poskytnutí informací ze dne 28.
září 2008, nikoli o „prosté“ vyhledávání v systému GINIS (žádost byla označena jako „žádost
o informace podle zákona 106/99 – Korespondence s Rakouskem“).
ad b) Připojujeme kopii dopisu Jihomoravského kraje, který je uveden v odpovědi na
bod a) Vaší žádosti, spolu s přílohou k tomuto dokumentu – „výpis ze systému GINIS“.

ad c) Dokument, který by zaznamenával, jak „Ministerstvo vnitra ověřilo pravdivost
informace, že z příslušné databáze [systému GINIS] nelze učinit výpis o zásilkách doručených
z Rakouska, než vydalo rozhodnutí MV-85707-3/ODK-2008 datované 20. 11. 2008“, pořízen
nebyl a tudíž Vámi vyžádaná informace ve smyslu existujícího a zaznamenaného obsahu nebo
jeho části (viz § 3 odst. 3 InfZ) neexistuje a nemůže být ani vydána. To však neznamená, že
by se Ministerstvo vnitra v rámci rozhodování o stížnosti argumentací kraje nezabývalo a její
správnost neprověřilo. Ministerstvo vnitra při své činnosti rovněž užívá databázový systém
GINIS a mohlo proto prověřit na základě vlastních znalostí (ve smyslu skutečností známých
správnímu orgánu z jeho úřední činnosti), že argumentace povinného subjektu uvedená
v dopise z 3. listopadu 2008 je správná. O této skutečnosti však nebyl vyhotoven žádný
zvláštní záznam do spisu, neboť zákon takovou povinnost neukládá (v případě prověřování
skutečností známých správnímu orgánu z jeho vlastní činnosti se striktně vzato nejedná o
dokazování). Výsledek „přezkumu“ argumentace povinného subjektu proto našel svůj odraz
přímo až v odůvodnění rozhodnutí z 20. listopadu 2008, č. j. MV-85707-3/ODK-2008, které
jste podle § 16a odst. 9 InfZ obdržel. V této souvislosti si však dovolujeme připomenout, že
tuto doprovodnou informaci Vám sdělujeme nad rámec našich povinností, neboť povinnost
poskytovat informace se vztahuje na existující informace a nikoli na dodatečné odůvodňování
postojů povinných subjektů (viz § 2 odst. 4 InfZ).
S ohledem na § 4 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím Vám
požadovanou informaci poskytujeme v elektronické podobě (soubor .tif). V případě obtíží
s tímto formátem nás prosím kontaktujte a soubor Vám převedeme do formátu .pdf.
V souladu s § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna na internetových
stránkách Ministerstva vnitra.
S přátelským pozdravem

Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru dozoru a kontroly
veřejné správy

v z. JUDr. Adam Furek
na základě pověření ze dne 21. listopadu
2008, č. j. MV-88876-1/ODK-2008

Vyřizuje: JUDr. Adam Furek, tel. 974 816 421, e-mail: furek@mvcr.cz

