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Potvrzení o přijetí podání ze dne 14. ledna 2014 a vyrozumění o postupu
Ministerstva vnitra
Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, obdrželo dne
14. ledna 2014, Vaše další podání týkající se nerespektování povinnosti stanovené
§ 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ze strany obce Strančice.
V návaznosti na předchozí kroky učiněné odborem dozoru a kontroly veřejné
správy děkujete za intervenci zdejšího odboru, který opakovaně obec Strančice na
porušení povinnosti zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup informace
poskytnuté na základě žádosti dle InfZ upozorňoval, vyzýval ke zjednání nápravy
konkrétních případů zjištěného pochybení a apeloval na důsledné dodržování
zákona. Z Vašeho vyjádření doplněného přiloženou informací, jež Vám byla obcí
Strančice dle InfZ poskytnuta (jak výslovně uvádíte datovou schránkou dne
17. prosince 2013) dopisem č. j. 1547/2013 ze dne 17. prosince 2013, však
současně vyplývá, že obec i přes opakovaná důrazná upozornění v porušování
uvedeného ustanovení InfZ pokračuje nadále (tj. i poté, co ve vztahu k dřívějším
poskytnutým informacím nápravu na základě výzev zdejšího odboru nápravu
zjednala), neboť v uvedeném případě opět poskytnutou informaci způsobem
umožňujícím dálkový přístup v rozporu se zákonem nezveřejnila. Vzhledem
k opakovanému porušování zákona se domníváte, že by bylo vhodné přistoupit
k účinnější formě zjednání nápravy (sankce), v opačném případě je pravděpodobné,
že podobné upozorňování, vyzývání, sdělování a vyrozumívání budeme muset
absolvovat stále dokola.
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K Vašemu podání po jeho posouzení a ověření Vámi uváděných skutečností
sdělujeme následující.
Podle § 5 odst. 3 InfZ platí, že 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.
Ačkoliv náhledem na oficiální internetové stránky obce www.strancice.cz
v příslušné rubrice (Dokumenty obecního úřadu - Povinně zveřejňované informace Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) učiněným v době doručení
Vašeho podnětu Ministerstvu vnitra bylo zdejším odborem zjištěno, že informace
poskytnutá na základě Vaší žádosti dopisem obce ze dne 17. prosince 2013,
č. j. 1547/2013 skutečně nebyla na internetových stránkách obce zveřejněna
(zveřejněna nebyla ani jakákoliv doprovodná informace), opakovaným ověřením
obsahu těchto stránek provedeným k dnešnímu dni bylo zaznamenáno, že
předmětná informace na tomto místě způsobem umožňujícím dálkový přístup již
zveřejněna je (ze záznamu na webu vyplývá, že daná informace byla publikována
dne 29. ledna 2014).
Vzhledem k učiněnému zjištění, lze tedy přisvědčit Vašemu sdělení, že obec
v daném případě porušila dotčené ustanovení § 5 odst. 3 InfZ tím, že v zákonem
stanovené době, tj. do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost, poskytnutou
informaci způsobem umožňujícím dálkový přístup nezveřejnila, současně však
je třeba konstatovat skutečnost, že náprava tohoto vadného stavu byla obcí
i bez aktuální intervence zdejšího odboru provedena, jak lze na internetových
stránkách v současné době ověřit. Ačkoliv tak z formálního hlediska nebyla v daném
případě zákonná lhůta pro zveřejnění informace zachována, máme za to, že smysl
sledovaný dotčeným ustanovením zákona byl přesto, byť dodatečně a se
zpožděním, naplněn. S ohledem na to, že v rámci opakované korespondence s obcí
byla, jak je Vám známo, problematika ustanovení § 5 odst. 3 opakovaně řešena,
obec byla na povinnost vyplývající z daného ustanovení upozorňována a v danou
chvíli nelze konstatovat, že by informace, jež Vám byla poskytnuta obcí na základě
Vaší žádosti, nebyla na internetových stránkách obce zpřístupněna, považujeme
dodatečné doplnění informace za dostačující smyslu a účelu ustanovení zákona.
V případě, že by však Ministerstvo vnitra obdrželo další podnět znovu svědčící
o nedodržení zákonné povinnosti, přistoupí k provedení metodického výjezdu do
obce Strančice za účelem prohloubení metodické pomoci se zaměřením nejen na
danou oblast.
Pokud se jedná o Vaši zmínku směřující k navrhovanému uplatnění sankce,
považujeme za podstatné upozornit, že InfZ za porušení uvedené povinnosti
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žádnou sankci nestanoví. Ministerstvo vnitra (ani jiný orgán) proto není
oprávněno žádným způsobem sankcionovat dané porušení InfZ (ale ani
např. porušení zákona o obcích), neboť zákon mu tuto pravomoc nedává. Státní
orgány mají možnosti uplatnění své dozorové a kontrolní kompetence přesně
vymezené Ústavou České republiky a zákonem o obcích. Vzhledem k ústavně
garantovanému právu územních samosprávných celků na samosprávu státní dozor,
kterému územní samospráva podléhá, musí respektovat limity stanovené mj.
článkem 101 odst. 4 Ústavy ČR, podle kterého stát může zasahovat do činnosti
územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem
stanoveným zákonem (zásada „minimalizace zásahů státu do samosprávy“).
Závěrem dodáváme, že kontrolu výkonu samostatné působnosti obce
Strančice Ministerstvo vnitra provedlo již 13. června 2012, přičemž zastupitelstvo
obce výsledky kontroly projednalo na svém zasedání konaném dne 24. září 2012.
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