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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j.: MV-133630-5/ODK-2018 

Praha 30. listopadu 2018 
 
 
 
 
 
Vážený pan  
Ing. Radovan Buroň 
zastupitel obce a předseda kontrolního výboru 
Lomená 27 
267 03 Hudlice 
 
 
Sdělení k Vašemu podání ze dne 27. listopadu 2018 
 

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Vás přípisem ze dne 
22. listopadu 2018, č. j. MV-133630-2/ODK-2018 informoval, že na základě Vaší 
stížnosti ze dne 14. listopadu 2018 na neúplnost bodu 14.1 struktury1 informací 
povinně zveřejňovaných o obci Hudlice v postavení povinného subjektu, byla obec 
požádána, aby úpravu bodu 14.1 struktury realizovala v termínu do 10. prosince 2018.  

 
Současně jsme Vám sdělili, že příloha č. 1 vyhlášky nestanoví povinnost pod 

bodem 14. 1 struktury zveřejnit jednací řád zastupitelstva obce, tudíž obci Hudlice, 
v postavení povinného subjektu, nelze jeho nedostupnost vytýkat. Právě v této 
souvislosti nás nyní, prostřednictvím podání ze dne 27. listopadu 2018, žádáte  
„o doplnění vašeho přípisu o taxativní výčet nejdůležitějších předpisů, podle nichž 
povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost 
poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému 
subjektu, popř. výklad nebo metodický pokyn, na základě kterých se posuzuje, které 
předpisy jsou nejdůležitější a je povinnost je uvádět ve zmiňovaném přehledu“. 

 
K uvedenému předně sdělujeme, že požadavek na obsah bodu 14. 1 struktury ve 

smyslu přílohy č. 1 vyhlášky není kogentní – z předpokladu zveřejnění přehledu 
nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, vyplývá, že 
taxativní výčet není v daném případě možný – vždy se bude jednat o výčet příkladný  
a neúplný (které z předpisů považuje povinný subjekt za „nejdůležitější“, ponechal 
zákonodárce právě na úvaze povinného subjektu).  

 

                                                 
1 Ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných 
o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění (dále jen „vyhláška“). 
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Nejdůležitějšími předpisy budou předpisy právní (konkrétní zákony), které upravují 
věcnou i procesní stránku agend vykonávaných příslušným povinným subjektem. 
Bude se tak jednat např. právě o zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), zákon č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, či zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  

 
Co se týče vnitřních předpisů, může se jednat o různé interní instrukce či vnitřní 

služební předpisy, pokud však mají povahu pravidla chování a pokud splňují další 
podmínky plynoucí z § 5 odst. 1 písm. e) InfZ. Společné těmto interním předpisům 
bude, že se dotýkají povinného subjektu navenek a vztahují se tak na ty, které nelze 
vyloučit z poskytnutí informací podle § 11 odst. 1 písm. a) InfZ.  

 
 Vámi akcentovaný jednací řád zastupitelstva obce samozřejmě může být 

zveřejněn jako povinně zveřejňovaná informace podle InfZ, neboť může být 
vnímán jako hlavní dokument podle § 5 odst. 2 InfZ nebo jako dokument, podle 
kterého povinný subjekt jedná a rozhoduje podle § 5 odst. 1 písm. e) InfZ. 
Nejedná se však o zákonem nebo jiným právním předpisem danou povinnost, 
tudíž Ministerstvo vnitra není oprávněno obci Hudlice skutečnost, že jednací řád 
zastupitelstva obce nevnímá jako hlavní dokument ve smyslu uvedených 
ustanovení InfZ, jakkoliv vytýkat – vždy je nutné mít vždy na zřeteli, že ústavní 
mantinely dozoru a kontroly výkonu samostatné působnosti ze strany Ministerstva 
vnitra jsou vymezeny Článkem 101 odst. 4 Ústavy České republiky, dle něhož stát 
může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to 
ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem (tzv. zásada minimalizace 
zásahů státu do činnosti územní samosprávy).  

 
Jelikož jste členem Zastupitelstva obce Hudlice, lze Vám např. doporučit využít 

svého práva ve smyslu § 82 písm. a) zákona o obcích a předložit podnět ve věci 
vhodnosti zveřejnění jednacího řádu zastupitelstva obce pod bodem 14. 1 struktury 
povinně zveřejňovaných informací právě Zastupitelstvu obce Hudlice.  

 
 
 
 

 
 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 

 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Petra Šulcová 
tel. č.:  974 816 438 
e-mail:  odbordk@mvcr.cz 
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