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Průběžné vyjádření Ministerstva vnitra k žádosti o provedení kontroly 
 
 Ministerstvu vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, byl dne 25. října 
2013 doručen Váš podnět k provedení kontroly výkonu samostatné působnosti obce 
Přešovice, týkající se nezákonného sazebníku za poskytování informací. 
 
 Ve svém podání uvádíte, že Ministerstvo vnitra shledalo na základě Vašeho 
podnětu sazebník za poskytování informací obce Přešovice v rozporu se zákonem. 
Zjištění Ministerstva vnitra však dosud způsobilo pouze to, že obec s největší 
pravděpodobností nezměnila sazebník, stáhla ze svých webových stránek zápisy ze 
zasedání zastupitelstva obce, přestala reagovat na žádosti o informace a starosta 
obce nadále trvá na tom, že na informace mají nárok pouze občané obce. S ohledem 
na uvedené žádáte o zjednání nápravy nezákonného stavu. 
 
 K první části Vašeho podání si Vás dovolujeme informovat, že obec Přešovice 
byla o nezákonnosti sazebníku za poskytování informací písemně vyrozuměna dne 
16. dubna 2013. Byla jí taktéž současně nabídnuta metodická pomoc k provedení 
nápravy. Obec však metodickou pomoc odmítla a vyjádřila pouze, že vzala 
připomínky Ministerstva vnitra na vědomí a nápravu provede dle uvedeného 
doporučení. Dne 13. září 2013 obec Přešovice po urgenci zaslala Ministerstvu vnitra 
nový sazebník úhrad. Ten byl však ze strany Ministerstva vnitra opět shledán 
v rozporu se zákonem a bylo proto konstatováno, že obec nápravu neprovedla. Dne 
17. září 2013 byla obec písemně upozorněna na nezákonnost sazebníku úhrad 
a byla vyzvána k provedení nápravy, současně ji bylo taktéž sděleno, že v případě 
nebude-li náprava zjednána, bude Ministerstvo vnitra nuceno postupovat dle § 124 
a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obcích“). Obci byla taktéž prostřednictvím pracovníků 
Ministerstva vnitra dne 23. září 2013 poskytnuta osobní metodická pomoc. 
 
 Vzhledem k tomu, že z písemného vyjádření obce ze dne 2. října 2013 
vyplývá, že náprava nezákonného sazebníku úhrad bude provedena na zasedání 
zastupitelstva obce v listopadu 2013, Ministerstvo vnitra prozatím vyčkává, zda obec 
nápravu ve stanoveném termínu provede. V případě, že náprava provedena nebude, 
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zahájí Ministerstvo vnitra vůči obci dozorový proces dle § 124 a násl. zákona 
o obcích. O postupu Ministerstva vnitra v této věci Vás budeme informovat. 
 
 Co se týká druhé části Vašeho podání, ve kterém konstatujete, že obec stáhla 
ze svých webových stránek zápisy ze zasedání zastupitelstva obce, dovolujeme si 
obecně poznamenat, že obec není ze zákona povinna zápisy ze zasedání 
zastupitelstva zveřejňovat na své úřední desce, ani způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Zákon o obcích v § 95 stanovuje obci povinnost o průběhu zasedání 
zastupitelstva obce pořídit zápis a to nejpozději do 10 dnů po skončení zasedání, 
přičemž tento zápis musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.  
 
 V případě, že obec jakožto povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), 
vyřizuje žádost žadatele, jež směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, může dle 
§ 6 InfZ nejpozději do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje 
umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud však žadatel trvá na 
přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji musí poskytnout. 
Odkázala-li Vás tedy obec Přešovice při vyřizování Vaší žádosti o poskytnutí zápisu 
ze zasedání zastupitelstva obce na informaci zveřejněnou na fyzické úřední desce 
obecního úřadu, přestože jste trvali na zaslání zápisu, nepostupovala obec v souladu 
s InfZ a žádost o poskytnutí informace nevyřídila. 
 
 V neposlední řadě k Vaší námitce, že obec nereaguje na žádosti o informace 
dle InfZ, nedbá rozhodnutí krajského úřadu a trvá na tom, že na informace mají 
nárok pouze občané obce, uvádíme, že Ministerstvo vnitra nevystupuje v rámci InfZ 
jako nadřízený či odvolací orgán a nemůže tudíž v této věci nijakým způsobem 
zasahovat, nebo obci přikazovat, aby požadované informace poskytovala. V případě, 
že obec nepostupuje v souladu s InfZ a nerespektuje ani rozhodnutí nadřízeného 
krajského úřadu, můžete v tomto případě využít institutu žaloby na nečinnost dle § 79 
zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, 
u příslušného soudu. Tímto však není vyloučena možnost, abyste se na obec 
s žádostí o informaci znovu obrátili.  
 
  
 
 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 

 
podepsáno elek tronicky 

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


		2013-11-04T08:18:07+0000
	Not specified




