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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV- 89405-2/ODK-2019 

Praha 25. června 2019 
 
 

Vážený pan 
Ing. Radovan Buroň 
zastupitel obce Hudlice 
 
elektronicky prostřednictvím datové schránky na ID: s4q9mu8 
 
Stanovisko – poskytování informací členu zastupitelstva 
 

Dne 24. června 2019 obdržel odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
Ministerstva vnitra ČR Vaše podání označené jako „Stížnost na nedodržení lhůty 
„Poskytnutí informací vztahujících se ke společnosti ACCON managers & partners, 
s.r.o., Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČ 2672 4791“. Uvádíte, že dne 
7. června 2019 jste se obrátil na Obecní úřad v Hudlicích o poskytnutí informací 
vztahujících se ke společnosti ACCON managers & partners, s.r.o., Šmeralova 
170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČ 2672 4791. Dne 14. června 2019 obec na Vaší 
žádost reagovala zasláním výzvy k upřesnění žádosti, přičemž požadované 
informace Vám neposkytla v zákonem stanovené lhůtě. 
 

K výše uvedenému zastává náš odbor následující, právně nezávazný názor. 
Předně uvádíme, že člen zastupitelstva má právo žádat o informace podle § 82 písm. 
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o obcích“): Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo 
c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od 
zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve 
věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta 
nejpozději do 30 dnů.  
 

Zákon o obcích však podrobněji nevymezuje bližší podmínky přístupu 
zastupitele k informacím; nestanoví ani hmotněprávní podmínky (vyjma požadavku, 
aby se informace vztahovaly k výkonu funkce zastupitele), ani podmínky procesní 
(vyjma maximální lhůty pro vyřízení žádosti). Nejvyšší správní soud ve svém 
rozsudku ze dne 19. února 2013, č. j. 8 Aps 5/2012-47, nicméně dovodil, že na 
vyřízení žádosti zastupitele o poskytnutí informace související s výkonem jeho funkce 
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se subsidiárně použijí procesní ustanovení pro vyřízení žádosti o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o svobodném přístupu 
k informacím“). Na toto rozhodnutí Nejvyšší správní soud navázal i v dalších 
judikátech, zejména (ve vztahu k obdobné úpravě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů), v rozsudku ze dne 6. listopadu 2013, 
č. j. 3 Aps 5/2013-27. 
 

Shora uvedené zároveň nevylučuje právo zastupitele požadovat, aby jeho 
žádost o poskytnutí informace, která souvisí s výkonem jeho funkce, byla vyřizována 
v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
 Zastupitel má možnost v případě, že není spokojen, jak obec naložila s jeho 
žádostí o poskytnutí informace, podat – podle způsobu vyřízení žádosti – odvolání 
proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti (§ 16 SvInf) či stížnost na postup při 
vyřizování žádosti o informace (§ 16a SvInf) s tím, že opravný prostředek se podává 
u obce jako povinného subjektu a rozhoduje o něm příslušný nadřízený orgán.  
 

V obou případech (ať jde o žádost podanou podle § 82 písm. c/ zákona 
o obcích či žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím) je nadřízeným 
orgánem obce krajský úřad (v daném případě Krajský úřad Středočeského kraje), 
nikoliv Ministerstvo vnitra. Doporučujeme proto Vámi podanou stížnost adresovat 
na vědomí jmenovanému krajskému úřadu.  
 

Výše uvedené stanovisko není právně závazné. Závazný výklad právních 
předpisů jsou oprávněny v konkrétním případě podávat pouze věcně a místně 
příslušné soudy. 

 
 
 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 

 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Veronika Benešová 
tel. č.: 974 816 452 
e-mail: odbordk@mvcr.cz 
 
 

mailto:odbordk@mvcr.cz

		2019-06-25T14:13:33+0000
	Not specified




