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odbor dozoru a kontroly veřejné správy 
náměstí Hrdinů 1634/3 
Praha 4 
140 21 
 
Č. j. MV- 28865-6/ODK-2013 

Praha 16. dubna 2013 
 

Oživení, o. s. 
Ing. Štěpán Rattay, předseda 
Muchova 13 
160 00 Praha 6  
 
Podnět ke zrušení usnesení zastupitelstva obce Přešovice – vyjádření podatelům 
 
 Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, jako správní orgán 
příslušný dle ustanovení § 124 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), k výkonu dozoru 
nad právními akty orgánů obcí v samostatné působnosti a jejich souladem se zákony 
a jinými právními předpisy, se zabývalo Vaším podnětem, ze dne 4. března 2013, 
k dozoru vůči výkonu samostatné působnosti obce Přešovice ve věci vydání 
sazebníku úhrad za poskytování informací obcí Přešovice.  
 
 K posouzení věci si Ministerstvo vnitra vyžádalo od obce vyjádření k tomu, na 
základě jakého právního předpisu byla výše úhrady za poskytování informací 
v sazebníku určena, jakým způsobem (kalkulací) byla úhrada za poskytování 
informací stanovena a zejména proč sazebník úhrad ve spojení se stanovenými 
úředními hodinami upravuje možnost poskytování informací pouze v omezené míře.  
 
 Po posouzení vyjádření obce dospělo Ministerstvo vnitra ve výše uvedené 
záležitosti k následujícím zjištěním a závěrům. 
 
 Z podkladů, jež jste Ministerstvu vnitra zaslali, vyplynulo, že aktuální sazebník 
úhrad pro obec Přešovice byl vydán zastupitelstvem obce na zasedání konaném dne 
26. února 2013. Z hlediska procesu schválení sazebníku lze tedy konstatovat, že ve 
věci rozhodlo zastupitelstvo obce jako k tomu příslušný orgán obce, usnesení bylo 
přijato potřebnou většinou hlasů v souladu s ustanovením § 87 zákona o obcích na 
zasedání, které splňovalo podmínku usnášeníschopnosti zastupitelstva dle § 92 odst. 
3 zákona o obcích. Sazebník úhrad (dále jen „sazebník“) za poskytování informací 
obcí Přešovice a jejím úřadem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ.“), a nařízení vlády 
č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování 
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, je tedy platným právním 
aktem orgánu obce v samostatné působnosti ve smyslu ustanovení § 124 zákona 
o obcích. 
 
 InfZ v ustanovení § 17 opravňuje povinné subjekty, aby v souvislosti  
s poskytováním informací žádaly úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady 
spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací 
žadateli, přičemž povinný subjekt může žádat úhradu i za mimořádně rozsáhlé  
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vyhledání informací. S účinností od 3. května 2006 upravuje na základě ustanovení 
§ 21 odst. 2 InfZ postup pro stanovení obecných sazeb v sazebníku úhrad za 
poskytování informací nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad 
a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím (dále také jen „nařízení vlády č. 173/2006 Sb.“), a to v ustanoveních § 4 
až § 7. Sazebník úhrad vydaný obcí jako povinným subjektem nemůže stanovit 
sazby za jiné, než zákonem předpokládané náklady povinného subjektu, přičemž při  
stanovení sazeb může povinný subjekt postupovat pouze způsobem vyplývajícím ze 
zmíněného nařízení vlády. Ministerstvo vnitra se jako dozorový orgán při přezkumu 
konkrétní výše sazeb vymezených v sazebnících povinných subjektů zaměřuje na 
posouzení, zda výše sazby řádově odpovídá nákladům, které obec s danou činností 
má nebo může mít, tj. zda výše sazby není objektivně nepřiměřená, neadekvátní. 
 
 K první části sazebníku, která uvádí, že obec Přešovice poskytuje informace 
dle InfZ bezplatně jen v úřední den a hodinu na obecním úřadě a v jiné dny 
s hodinovou sazbou 500 Kč/hodinu, Ministerstvo vnitra konstatuje, že při uplatňování 
úhrady nákladů je možné na základě § 17 InfZ žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé 
vyhledání informace. Podle § 7 nařízení č. 173/2006 Sb. stanoví povinný subjekt 
v sazebníku hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, případně mzdy 
a z ostatních osobních nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáním 
informací. Z ustanovení § 7 nařízení vlády č. 173/2006 Sb. tak plyne, že konkrétní 
hodinová sazba této úhrady musí odrážet skutečné platové (mzdové) a ostatní 
osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací. O mimořádně 
rozsáhlé vyhledání informací přitom půjde tehdy, pokud shromáždění požadovaných 
informací bude pro konkrétní povinný subjekt představovat činnost časově náročnou, 
zpravidla spojenou s rozsáhlou činností povinného subjektu při shromažďování 
požadovaných informací, tj. činnost, která se objektivně vymyká běžnému 
poskytování informací povinným subjektem. 
 
 Ministerstvo vnitra dospělo k závěru, že v této části sazebník obce Přešovice 
neodpovídá InfZ a nařízení vlády č. 173/2006 Sb. Z citované části věty sazebníku 
totiž zřetelně plyne, že se neomezuje pouze na případy mimořádně rozsáhlého 
vyhledávání informací povinným subjektem, ale může dopadat na jakékoliv 
aktivity pracovníků obce, při nichž dochází k přípravě a zpracování informací, 
byť mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací nevyžadují, resp. i na případy 
běžného poskytování informací. Z dikce tohoto ustanovení sazebníku vyplývá, že 
případy mimořádně rozsáhlého vyhledávání jsou uvažovány pouze jako podmnožina 
činností, pro něž byla sazba stanovena.  
 
 Pokud se týká výše sazby stanovené v sazebníku, obec Přešovice nedoložila 
rozúčtování, na základě kterého k částce 500 Kč za hodinu dospěla a bez dalšího tak 
nelze posoudit, zda by se ve vztahu k případům mimořádně rozsáhlého vyhledávání 
informací mohlo jednat o sazbu stanovenou v souladu se zákonem. 
 

Ministerstvo vnitra dále konstatuje, že InfZ i  na něj navazující nařízení vlády 
č. 173/2006 Sb. opravňují obec jakožto povinný subjekt dle InfZ stanovit v sazebníku 
úhrad sazby za pořízení kopie v závislosti na druhu kopie a použité technologii 
kopírování. Obec Přešovice této možnosti využila a za pořízení každé stránky 
vytisknuté či oskenované kopie stanovila jednotnou sazbu 50 Kč.  
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Sazba by však dle zákona měla být stanovena konkrétní částkou ve vazbě na 
formát kopie (např. A3, A4 apod.) a na způsob jejího provedení (jednostranná, 
oboustranná, barevná, černobílá). V rámci sazby za pořízení kopií může obec 
stanovit i sazbu za tisk na tiskárně, neboť se jedná vlastně o pořízení kopie za 
záznamu v elektronické podobě. Pokud obec určitý typ kopie nepořizuje sama 
prostřednictvím vlastního zařízení, jde-li např. o atypické formáty, lze pro takové 
případy v sazebníku úhrad uvést, že úhrada bude stanovena „podle individuální 
kalkulace“, případně „podle ceny u komerčního poskytovatele“. 

 Obec Přešovice stanovila sazbu 50 Kč za jednu stranu, aniž by však 
zohledňovala formát pořizované kopie, způsob jejího provedení či použitou 
technologii kopírování. Uvedené vyplývá i z vyjádření starosty, dle něhož obec 
nestanovila sazbu dle kalkulace nákladů, nýbrž pouze na základě rozhodnutí 
zastupitelstva obce. Na základě uvedeného, lze tedy konstatovat, že obec výši sazby 
stanovila v rozporu se zákonem, neboť náklady na poskytnutí kopie, neodpovídají 
skutečným výdajům, které obec s pořízením kopie může mít, což vyplývá 
i z porovnání výše uvedené sazby s ceníky komerčních poskytovatelů kopírovacích 
služeb v regionu. 
 
 S ohledem na výše uvedené lze tedy shrnout, že Ministerstvo vnitra dospělo 
k závěru, že posuzovaný sazebník, vydaný obcí Přešovice, vykazuje v části, v níž se 
hodinová sazba 500 Kč vztahuje i na jiné činnosti nežli jen mimořádně rozsáhlé 
vyhledávání informací, a v části stanovující 50 Kč za jednu stranu pořizované kopie, 
rozpor s § 17 odst. 1 InfZ.  
 
 Obec Přešovice byla Ministerstvem vnitra o výsledcích posouzení sazebníku 
úhrad písemně vyrozuměna a bylo jí doporučeno zjednat nápravu nezákonnosti  
zrušením stávajícího sazebníku úhrad a vydáním nového.  
 
 
 
 
 
 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 

 
podepsáno elek tronicky 

 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Hana Zábojníková 
tel. č.: 974 816 453 
e-mail:  hana.zabojnikova@mvcr.cz 
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