*MVCRX00VW2KU*
MVCRX00VW2KU
prvotní identifikátor

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4
140 21
Č. j. MV-121399-13/ODK-2011

Praha 26. ledna 2012
Přílohy: 2

Obec Stanovice
Alice Kondelčíková, starostka obce
Stanovice č. p. 44
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Reakce na zaslané podklady
1)
2)
3)
4)

Ministerstvo vnitra obdrželo dne 20. ledna 2012 Vámi zaslané podklady –
kopii podepsaného zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Stanovice (dále též
„ZO“) ze dne 29. ledna 2011
kopii jednacího řádu ZO Stanovice v aktuální podobě
sazebník informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
spis žádosti pí Riedlové Puškašové k žádosti o informace, jež obsahuje
a) žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
b) vyjádření o zpoplatnění (kalkulace ceny)
c) replika žadatelky
d) vyjádření obce
e) rozhodnutí KÚ Karlovarského kraje
f) článek z MF Dnes (regionální příloha Karlovarský kraj).

uvádí.

Po prostudování výše uvedených podkladů zdejší odbor Ministerstva vnitra

Zastupitelstvo obce Stanovice přijalo dne 29. listopadu 2011 úpravu jednacího
řádu zastupitelstva obce (usnesení č. 9/2/4/2011), spočívající ve zpoplatnění
veškerých informací poskytovaných členům zastupitelstva obce „dle platného
ceníku“. Zápis ze zasedání ZO Stanovice ze dne 29. ledna 2011 obsahuje mj.
usnesení č. 9/2/4/2011: „Zastupitelstvo obce schválilo doplnění jednacího řádu
o § 82 písm. c) zákona o obcích, o zpoplatnění poskytnutých informací v písemné
podobě dle platného ceníku.“ Pro přijetí tohoto usnesení bylo 6 hlasů, proti – 1,
zdržel se - 1. Program zasedání, který obsahoval bod „Doplnění jednacího řádu“ byl
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přitom schválen jednomyslně. Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou všech
členů zastupitelstva obce a tedy v souladu s ustanovením § 87 zákona o obcích.
Předmětné ustanovení Jednacího řádu Zastupitelstva obce Stanovice zní:
„II. Člen zastupitelstva – 1) Člen zastupitelstva podle § 82 zákona č. 128/2000 Sb.
má při výkonu své funkce právo požadovat od zaměstnanců obce, zařazených do
obecního úřadu, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce.
Informace – kopie dokumentů, dokladů, smluv – jsou pro členy zastupitelstva
zpoplatněny dle platného ceníku.“
Jsme toho názoru, že toto ustanovení musí orgány obce Stanovice
aplikovat v souladu s § 82 zákona o obcích a též ve světle stanoviska
Ministerstva vnitra č. 9/2009, které pro informaci v kopii přikládáme. V tomto
stanovisku též uvádíme, že obec má možnost požadovat po členovi ZO úhrady jen
ve výjimečných případech, a to tehdy, když člen zastupitelstva obce nevyužije
jiné obcí nabízené formy umožňující bezplatné získání informací (např.
nahlédnutím do dokumentu, pořízením výpisu). Z kopie korespondence s paní
Riedlovou Puškašovou vyplývá, že jí obec neumožnila nahlédnout do požadovaných
dokumentů a proto přistoupila k žádosti o informace podle informačního zákona.
Doslovný výklad výše citovaného ustanovení jednacího řádu by mohl
znamenat, že člen ZO má právo na informace jen po zaplacení „dle ceníku“ (správně
se jedná o sazebník úhrad). Doporučujeme proto upravit příslušné ustanovení tak,
aby z něj bylo zřejmé, že se povinnost zaplatit za pořízení kopie vztahuje jen na
toho člena zastupitelstva obce, který nevyužije možnosti nahlédnout do podkladů na
obecním úřadě, popřípadě tehdy, kdy počet požadovaných kopií přesahuje určitý
počet stran. Dodáváme, že ani podle sazebníku dle informačního zákona nelze
zpoplatňovat dobu práce na pořízení kopií, pouze náklady na mimořádně obsáhlé
vyhledávání.
Jak jsme vyrozuměli z Vašeho vysvětlení, seznamují se členové zastupitelstva
s podklady pro zasedání osobně na obecním úřadu a není zvykem poskytovat kopie.
Doporučujeme však v tomto případě uvážit zavedení jiného systému, například
zasílání podkladů členům ZO elektronicky na mail (alespoň jako možnost pro ty členy
zastupitelstva obce, kteří nemají vždy možnost přijít na obecní úřad). Podotýkáme
též, že se naše stanovisko nevyjadřuje k možnosti požadovat také úhradu za
vyhledávání dokumentů, pouze k možnosti požadovat úhradu za kopie.
Člen zastupitelstva obce může samozřejmě žádat obec o informace týkající se
její působnosti rovněž podle zákona o svobodném přístupu k informacím. V takovém
případě ovšem musí rovněž dostát svým povinnostem žadatele, a pokud ji obec
požaduje, musí obci uhradit náklady dle sazebníku.
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Pokud se týká výše citovaného usnesení jednacího řádu, uzavíráme, že jeho
znění připouští výklad souladný se zákonem o obcích a odpovídá též metodikám
Ministerstva vnitra. Na takovýto výklad zároveň apelujeme.
Sazebník úhrad dle informačního zákona neobsahuje informace o orgánu,
který je vydal, kdy k tomu došlo ani odkdy platí. První položka není nazvána
v souladu s dikcí příslušného ustanovení informačního zákona. Obec jako povinný
subjekt je sice oprávněna požadovat i úhradu nákladů na pracovní sílu, která
informaci zpracovávala, podmínkou však je, že se jedná o mimořádně rozsáhlé
vyhledávání. V podrobnostech odkazujeme na „Metodické doporučení k postupu
povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím“ č. 2 – „Sazebník úhrad za poskytování informací obcemi jako
povinnými subjekty,“ str. 16. Tento materiál přikládáme v elektronické podobě.
Nemůžeme zvrátit postup Krajského úřadu Karlovarského kraje při vyřizování
stížnosti pí Riedlové Puškašové dle § 16a informačního zákona. Proti uvedenému
rozhodnutí není odvolání, ale je možné podat proti němu žalobu ke správnímu soudu
(dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní). Nestanoví-li tento nebo zvláštní
zákon jinak, je příslušným správním soudem krajský soud. Žalobu lze podat do dvou
měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného
vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon
lhůtu jinou. Další možností samozřejmě je výroku rozhodnutí vyhovět a věc vyřídit
v souladu s informačním zákonem.
Dovolujeme si Vás zároveň požádat o sdělení, zda našemu doporučení na
úpravu jednacího řádu obec Stanovice vyhoví. Tuto informaci přivítáme v termínu do
20. února 2012.

Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru
podepsáno elektronicky

Vyřizuje: Mgr. Aleš Křížan
tel. č.:
974 816 457
e-mail:
ales.krizan@mvcr.cz
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