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Posouzení zákonnosti sazebníku úhrad za poskytování informací obce Přešovice 
 
 Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, dne 20. prosince 
2013 obdrželo potřebné podklady pro konečné posouzení zákonnosti nového 
sazebníku úhrad za poskytování informací obce Přešovice (dále jen „sazebník“), jež 
byl Ministerstvu vnitra zaslán dne 4. prosince 2013.  
 
 Na základě posouzení nově schváleného sazebníku, dospělo Ministerstvo 
vnitra ve výše uvedené záležitosti k následujícím zjištěním a závěrům. 
 
 Ze zaslaného sazebníku vyplývá, že byl vydán zastupitelstvem obce na řádně 
zveřejněném zasedání dne 5. listopadu 2013. Z hlediska procesu schválení 
sazebníku lze tedy konstatovat, že ve věci rozhodl příslušný orgán obce a sazebník 
je dle 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 (dále jen „nařízení vlády č. 173/2006 Sb.“), 
platným právním aktem orgánu obce v samostatné působnosti ve smyslu ustanovení 
§ 124 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 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 
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., 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. 
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 Po posouzení jednotlivých ustanovení sazebníku Ministerstvo vnitra shledalo, 
že výše jednotlivých úhrad za poskytování informací dle InfZ byly stanoveny 
v souladu s InfZ i s nařízením vlády č. 173/2006 Sb.  
 

Dovolujeme si na závěr upozornit, že sazebník úhrad za poskytování 
informací patří mezi tzv. povinně zveřejňované informace podle ustanovení § 5 odst. 
1 a odst. 4 InfZ. Kromě zveřejnění ve svém sídle a ve svých úřadovnách je tedy obec 
povinna sazebník úhrad zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Zveřejnění sazebníku úhrad v souladu s InfZ je třeba považovat za podmínku jeho 
aplikovatelnosti v konkrétních případech.  

Dále připomínáme, že podle ustanovení § 3 odst. 2 nařízení vlády 
č. 173/2006 Sb. vydává povinný subjekt sazebník na dobu účetního období, přičemž 
dojde-li v jeho průběhu k podstatné změně podmínek, za nichž byly určeny náklady, 
podle kterých byly stanoveny sazby, vydá povinný subjekt nový sazebník. Chce-li 
obec takový sazebník aplikovat i po skončení účetního období, lze podle názoru 
Ministerstva vnitra takový postup akceptovat, pokud se výše sazeb oproti 
předchozímu účetnímu období nezměnily, resp. pokud se obec rozhodla sazby 
nezvyšovat, a ač lze doporučit vydání sazebníku pro každé účetní období, je třeba 
současně říci, že úpravou nižších sazeb se sazebník nedostává do rozporu se 
zákonem, neboť zákon vylučuje pouze vyžadovat úhradu vyšší, než kolik činí 
skutečné náklady. 

 
 S ohledem na výše uvedené, shledalo Ministerstvo vnitra sazebník úhrad za 
poskytování informací dle InfZ obce Přešovice v souladu se zákonem. 
 
 
 
 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 

 
podepsáno elek tronicky 

 
 
Na vědomí: 
 
Oživení, o. s. 
Vážený pan 
Mgr. Martin Kameník 
předseda sdružení 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Hana Zábojníková 
tel. č.: 974 816 453 
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