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Sdělení
Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, obdrželo dne
28. listopadu 2013 v reakci na náš přípis ze dne 19. listopadu 2013, č. j. MV-295257/ODK-2013, upřesňující informaci, jíž doplňujete Vaše obecné podání ze dne
8. listopadu 2013, ve kterém jste, bez bližší konkretizace případů, upozornil na
porušování § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obcí Strančice jako povinným
subjektem. Dokumenty doručenými zdejšímu odboru datovou schránkou dne
26. listopadu 2013 (viz níže uvedené přílohy) jste zároveň doložil, že informace
poskytnuté obcí dle InfZ na základě Vašich žádostí evidovaných pod č. j. 1315/13
a č. j. 1316/13 Vám obec Strančice zpřístupnila v elektronické formě.
Po doplnění Vašeho podání, v návaznosti na náš předchozí přípis, uvádíme
následující.
Ustanovení § 5 odst. 3 InfZ ukládá povinnému subjektu (tedy i obci Strančice)
povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost zveřejnit tyto informace
způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že byly žadateli informace
zpřístupněny v elektronické podobě (nejedná-li se o informace mimořádně rozsáhlé),
je povinností zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup de facto plné znění
poskytnutých informací.
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V případě žádostí č. j. 1315/13 a č. j. 1316/13 jste doložil, že informace na
základě uvedených žádostí Vám obcí Strančice jako povinným subjektem byly
poskytnuty v elektronické podobě. Povinnost stanovená § 5 odst. 3 InfZ tudíž
zahrnuje zveřejnění celé poskytnuté informace, včetně poskytnutých příloh.
Na základě žádosti č. j. 1315/13 o poskytnutí informací - kopií všech zápisů
kontrolního výboru zastupitelstva obce Vám byly obcí poskytnuty v elektronické
podobě následující dokumenty (informace):
• Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 7. 1. 2013,
• Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8. 4. 2013,
• Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 7. 6. 2013.
Na základě žádosti č. j. 1316/13 o poskytnutí informací - kopií všech
dokumentů dokládajících další průběh jednání o snížení rychlosti na návsi ve
Všechromech na 30 km/hod, a to od vydání rozhodnutí o změně rozhodnutí
č. j. 255/13 ze dne 11. 3. 2013 Vám byly obcí poskytnuty v elektronické podobě
následující dokumenty (informace):
• Výzva Ing. Soukupa ze dne 21. 3. 2013, č .j. 343/13,
• Sdělení informace pro Ing. Soukupa ze dne 25. 3. 2013, č. j. 343/13.
Náhledem na oficiální internetové stránky obce Strančice na adrese
www.strancice.cz (rubrika Dokumenty obecního úřadu – Povinně zveřejňované
informace) bylo potvrzeno, že v uvedených případech obec zveřejnila toliko
rozhodnutí o poskytnutí informace, nikoliv však informaci samotnou, tj. výše uvedené
dokumenty (resp. jejich kopie) poskytnuté v jejich příloze.
S ohledem na uvedené zjištění konstatujeme, že obec porušila ustanovení § 5
odst. 3 InfZ, podle kterého do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný
subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně
rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou
informaci vyjadřující jejich obsah, neboť ke splnění uvedené povinnosti v případě
informací poskytnutých elektronicky nepostačuje zveřejnění doprovodné informace.
Sdělujeme, že obec Strančice jsme na porušení ustanovení § 5 odst. 3 InfZ
důrazně upozornili a vyzvali ji k řádnému plnění povinnosti vyplývající z daného
ustanovení zákona.
Současně jsme, za účelem zjednání nápravy ve výše uvedených případech
neúplného
zveřejnění
poskytnutých
informací,
obec
Strančice
vyzvali
k bezodkladnému doplnění informací zveřejněných způsobem umožňujícím
dálkový přístup rovněž o elektronicky poskytnuté dokumenty tak, aby informace
zveřejněné na internetových stránkách obce byly kompletní a v souladu s výše
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citovaným ustanovením InfZ. Zjednání nápravy obcí budeme sledovat. Za tímto
účelem jsme si vyžádali od starosty obce podání písemné zprávy o jejím provedení,
o němž Vás následně budeme též informovat.

Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru
podepsáno elek tronick y
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