
 

 

 

Ministerstvo vnitra 

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 

Náměstí Hrdinů 3 

140 21 Praha 4      

 

Doručeno datovou schránkou 

 

V Praze dne 4. března 2012 

 

Věc: Podnět k provedení kontroly výkonu samostatné působnosti podle § 124 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., 

zákona o obcích, za účelem zrušení usnesení zastupitelstva obce dle bodu 9. zasedání č. 12/2010-2014 ze dne 

26. 2. 2013 

 

Vážení, 

tímto Vám dáváme podnět k provedení kontroly výkonu samostatné působnosti obce Přešovice, Přešovice 29, 

675 57, IČ 00378348 (dále jen „Obec"), a to konkrétně usnesení zastupitelstva Obce ze zasedání zastupitelstva 

č. 12/2010-2014 bodu 9. (dále jen „Usnesení“), schváleného 26. 2. 2013 (Příloha č. 1). Zastupitelstvo Obce 

projednalo a schválilo sazebník úhrad podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím 

(dále jen ,,Sazebník úhrad“) v následujícím (úplném) znění (Příloha č. 2): 

,,Sazebník úhrad za poskytování informací ve smyslu zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k 

informacím: 

Obec Přešovice poskytuje informace ve smyslu zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím v 

platném znění bezplatně v úřední den a hodinu na obecním úřadě Přešovice. V jiné dny s hodinovou sazbou 

500,-Kč/hod. a 50,-Kč za každou stránku vytisklé či oskenované kopie. Úhrada musí být provedena předem na 

účet obce.“ 

Sazebník úhrad obce Přešovice, je v rozporu se z. č. 106/1999 Sb., Zákonem o svobodném přístupu 

k informacím (dále jen ,,InfZ“), jakož i s Nařízením vlády č. 173/ 2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a 

licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen 

,,Nařízení“), vydané na základě zmocnění v § 21 odst. 2 InfZ a to z následujících důvodů: 

 

Stanovení způsobu a výše úhrady za poskytnutí informací upravuje InfZ v ustanovení § 21 odst. 2, které stanoví, 

že vláda upraví nařízením zásady stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací. V § 2 odst. 1 

Nařízení je pak upraveno, že povinný subjekt stanoví výši úhrady na: 

 

a) pořízení kopií (§ 4 InfZ),  

b) opatření technických nosičů dat (§ 5 InfZ),  

c) odeslání informací žadateli (§ 6 InfZ),  

d) mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (§ 7 InfZ).  

 

Sazebník úhrad Obce však mimo zákonný rámec stanovuje náklady na poskytování informací mimo úřední 

hodiny. InfZ nikterak neomezuje místo ani čas podání žádosti o informace a Nařízení nestanoví možnost 

jejího zpoplatnění na základě místa a času podání žádosti!!  

Ustanovení § 13 InfZ stanoví, že žádost o poskytnutí informace může být podána jakýmkoli způsobem (např. 

doručením poštou, osobním sdělením u povinného subjektu). InfZ výslovně stanoví, že žádost může být podána 

i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Co se rozumí těmito pojmy, vymezuje zákon č. 

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. Jak z uvedeného 



 

 

 

vyplývá, síť nebo služba elektronických komunikací umožňuje žádost podat jak písemně (např. zasláním datové 

zprávy), tak ústně (např. telefonickým sdělením).  

Ustanovení § 14 InfZ pak dále explicitně stanoví, že žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt a od 

tohoto okamžiku se proto odvíjejí zákonné lhůty pro její vyřízení. 

Postup Obce je tedy přímo v rozporu nejen s InfZ, ale i předpisy vyšší právní síly, kdy právo na informace 

vyplývá z čl. 17 Listiny základních práv a svobod a je právem veřejným, kdy poskytování informací má charakter 

veřejné služby. V České republice je právo na informace zásadně bezplatné. Jeho případné zpoplatnění určuje 

InfZ a Nařízení pro pouze taxativně určené důvody! Obec protizákonně omezuje přístup k informacím, když 

stanoví místo a čas bezplatného poskytování informací dle InfZ.  

 

Nad rámec výše uvedeného uvádíme, že fakticky stanovené omezení znamená v podstatě zpoplatnění 

veškerých podaných žádostí, neboť úřední hodiny Obce jsou následující: ÚŘEDNÍ HODINY: Úterý: 17,30 - 18,30 

hodin
1
. Tato skutečnost pouze ilustruje pravý účel schváleného Sazebníku a současně popření zásad správního 

řízení, zejména pak zásady dobré správy (dodržování právního řádu, otevřenost, vstřícnost), zásady veřejná 

správa jako služba veřejnosti. 

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti žádáme o provedení kontroly dozorovým orgánem za účelem zjednání 

nápravy nezákonného stavu a současně o zrušení usnesení Obce ze zasedání zastupitelstva č. 12/2010-2014 

bodu 9. ze dne 26. 2. 2013 (Sazebníku úhrad). 

 

Zároveň žádáme dozorový orgán o sdělení, jakým způsobem byl náš podnět vyřízen.  

 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
                               Oživení, o. s. 

Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení 
 

  
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 Usnesení zastupitelstva 
Příloha č. 2 Sazebník úhrad 
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