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Ministerstvo vnitra České republiky 

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 

Mgr. Petra Gajdošová 

Nad štolou 936/3 

170 00 Praha 7 

datová schránka 6bnaawp 

  

V Hudlicích 26. května 2020 

 

Informace 

26. 5. 2020 jsem obdržel na vědomí dokument Výzva k vyjádření (Č. j. MV- 82705-2/ODK-2020). 

V dokumentu se uvádí, že „Výše uvedené podání bylo dle svého obsahu vyhodnoceno jako žádost  

o ochranu před nečinností a vzhledem k prověření možné nečinnosti Krajského úřadu Středočeského 

kraje ve smyslu § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, …“. 

Dovoluji si věc doplnit o informace: 

KÚ SčK vydal dne 1. 8. 2019 pod čj. 105457/2019/KUSK rozhodnutí „Podle ustanovení § 16a odst. 6 

písm. a) InfZ se postup povinného subjektu – Obecního úřadu Hudlice ve věci žádosti ze dne 5.6.2019 

potvrzuje.“ (obdobné rozhodnutí vydal také 1. 8. 2019 pod čj. 105550/2019/KUSK). 

V odůvodnění mimo jiné uvádí: 

„Protože povinný subjekt stížnost nadřízenému orgánu nepostoupil, vyzval ho Krajský úřad 

Středočeského kraje dopisem č.j. 096861/2019/KUSK ze dne 12.7.2019 k předložení spisového 

materiálu do 7 dnů od doručení výzvy.“, z čehož je patrné, že Obecní úřad Hudlice ve věci stížnosti 

nepostupoval v souladu s legislativou a nejedná se tedy o ojedinělý případ. 

Dále Mgr. Jiřina Humlová uvádí „Rozhodující je skutečnost, že InfZ nezná vyřízení žádosti nahlížením 

do dokumentace …“, přičemž z kontextu žádosti bylo zřejmé, že žádáme s ohledem na rozsáhlost 

dokumentace, o poskytnutí informace podle § 4a, odst. 2, písm. d) zák. č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím. 

Nevím také z čeho usoudila, že „Navíc požadované informace nejsou správním spisem.“. Nikde 

v žádosti a následující stížnosti nehovoříme o správním spisu, ale o spisu. Mám za to, že se jedná  

ze strany KÚ SčK o obstrukci, protože obecný pojem spis se používá též ve vztahu  

k zák. č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě, přičemž správní spis, trestní spis apod. 

jsou typem (druhem) spisu. 

V témže rozhodnutí je pak uvedeno „Dále je nutno zdůraznit, že odvolací orgán má možnost v rámci 

řízení o stížnosti dle § 16a odst. 6 InfZ vydat jen 2 rozhodnutí v případě samostatné působnosti obce, 

a to buď postup potvrdit, nebo uložit vyřízení žádosti o informace.“ 
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Ale v rozhodnutí 060200/2020/KUSK ze dne 28. 4. 2020 rozhodla Mgr. Jiřina Humlová takto: 

„Podle ustanovení § 16a odst. 6 písm. b) InfZ se povinnému subjektu – Obecnímu úřadu Hudlice  

při vyřizování žádosti o informace žadatele Ing. Radovana Buroně ze dne 25.2.2020 ukládá zjednat 

nápravu buď poskytnutím informace, nebo vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti, a to ve lhůtě 

15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.“ 

Ve kterém z rozhodnutí si tedy Mgr. Jiřina Humlová odporuje? 

V rozhodnutí čj. 107130/2019/KUSK ze dne 6. 8. 2020 KÚ SčK uvádí: 

„Podle ustanovení § 16a odst. 6 písm. a) InfZ se postup povinného subjektu – Obecního úřadu Hudlice 

ve věci žádosti ze dne 7.6.2019 potvrzuje.“ 

V odůvodnění pak píše „Protože povinný subjekt stížnost nadřízenému orgánu nepostoupil, vyzval ho 

Krajský úřad Středočeského kraje dopisem č.j. 100254/2019/KUSK …“, což potvrzuje, že Obecní úřad 

Hudlice opakovaně porušuje povinnost postoupit ve lhůtě 7 dní stížnost včetně žádosti nadřízenému 

orgánu. 

Dále pak Mgr. Jiřina Humlová uvádí: 

„Krajský úřad Středočeského kraje přezkoumal předložené doklady a konstatuje, že stížnost ze dne 

10.7.2019 je neoprávněná. Žadatel odmítl svoji žádost upřesnit, i když posouzení srozumitelnosti 

žádosti je subjektivní záležitostí povinného subjektu.“ 

Předmětem žádosti bylo poskytnutí následujících informací, vztahujících se ke společnosti ACCON 

managers & partners, s.r.o., jakožto organizaci poskytující povinnému subjektu úplatná plnění,  

a to za období od r. 2010 do roku 2019 včetně v členění: 

a)  konkrétní plnění (předmět plnění); 

b)  smluvní vztah, na základě kterého bylo plnění prováděno (typicky objednávka, smlouva,  

s uvedením, zda smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky, pakliže ano, pak s uvedením 

názvu veřejné zakázky a datem zveřejnění); 

c)  datum vzniku smluvního vztahu (typicky datum vystavení objednávky, podpisu smlouvy); 

d)  datum ukončení plnění (typicky datum vystavení objednávky, podpisu smlouvy); 

e)  výše plnění s uvedením, zda se jedná o částku bez DPH nebo s DPH a výší DPH. 

Mgr. Jiřina Humlová vyhodnotila, že obsah pojmů předmět plnění, smluvní vztah, datum vzniku  

a ukončení a výše plnění lze subjektivně vykládat. Toto odůvodnění považuji za aroganci úředníka  

a s ohledem na působení starosty obce Hudlice Pavla Hubeného také v zastupitelstvu Středočeského 

kraje a ve funkci předsedy komise pro majetek za protekcionismus. 
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Vzhledem k tomu, že Obecní úřad Hudlice již vícekrát nepostoupil stížnosti nadřízenému orgánu, 

zasílal jsem stížnosti na vědomí také jemu. KÚ SčK měl tedy přehled o podaných stížnostech 

podřízeného orgánu a mohl si tak podklady od něj vyžádat bez čekání na další moje stížnosti  

pro nevyřízení stížnosti. 

 

 

Ing. Radovan Buroň 

zastupitel obce Hudlice 

nar. 13. 11. 1964 

Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03 

 
 
 
Elektronické přílohy: 

Příloha č. 1 – Obec Hudlice_20190801_Stížnost_Informace o hřišti u lesa_Rozhodnutí KÚ SčK.pdf 

Příloha č. 2 – Obec Hudlice_20190801_Stížnost_Informace o kanalizaci_Rozhodnutí KÚ SčK.pdf 

Příloha č. 3 – Obec Hudlice_20190806_Stížnost_ACCON managers and partners_Rozhodnutí KÚ 

SčK.pdf 

Příloha č. 4 – Obec Hudlice_20200428_Spisová značka a obsah spisu Hřiště u 

lesa_STÍŽNOST_Odpověď KÚ SčK.pdf 

Příloha č. 5 – Obec Hudlice_20200428_Spisová značka a obsah spisu Přestavba 

šaten_STÍŽNOST_Odpověď KÚ SčK.pdf 


