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Vážený pan 
Ing. Radovan Buroň, člen zastupitelstva obce 
Lomená 27   
267 03 Hudlice 
ID DS: s4q9mu8 
 
Vyřízení 

Přípisem vedeným pod č. j. MV-114931-2/ODK-2020 jste byl informován, že 
zdejší odbor si ve věci Vašeho podání ze dne 10. července 2020, nazvaného jako 
„Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti a informaci o vyřizování“, ve kterém 
brojíte proti způsobu (formě) poskytování podkladů (dokumentů) Vaší osobě ze 
strany obce Hudlice, vyžádalo stanovisko od odboru legislativy a koordinace 
předpisů Ministerstva vnitra a odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva 
vnitra.  

Na základě obdržených stanovisek Vám pak ve věci Vašeho podání 
sdělujeme následující. 

Úvodem považujeme za nutné upozornit, že v případě zasílání podkladů 
a dalších dokumentů (materiálů) členovi zastupitelstva obce (dále jen 
„zastupitelstvo“) nevystupuje obec (obecní úřad) v postavení správního orgánu 
(jedná se o interní záležitost obce), tudíž na danou věc nelze uplatňovat institut 
opatření proti nečinnosti dle § 80 správního řádu1. 

Považujeme za nutné zdůraznit, že zákon problematiku poskytování podkladů 
členům zastupitelstva, včetně „pozvánek“ na zasedání  zastupitelstva nikterak 
výslovně neupravuje. Otázku informování o konání připravovaného zasedání 
zastupitelstva pak postihuje § 93 odst. 1 zákona o obcích2. Dané ustanovení zákona 
o obcích je však obecné, neboť informování o konání zasedání zastupitelstva řeší 
vůči všem relevantním adresátům stejně (zveřejněním informace na úřední desce), 
a členům zastupitelstva žádné privilegované (zvýhodněné) postavení co do způsobu 
zasílání informací o konání zasedání nepřisuzuje.  
                                                 
1 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 
2 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších (dále jen „zákon o obcích“). 
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Nutno uvést, že poskytování podkladů členovi zastupitelstva je organizačně 
technickým aspektem jednání zastupitelstva a jeho přípravy, kteréžto jsou, interní 
záležitostí obce. Regulaci přípravy zasedání zastupitelstva ponechává zákon 
o obcích na interní úpravě orgánů obce, zejména na jednacím řádu3 zastupitelstva, 
jehož vydání sice zákon o obcích předpokládá, nestanoví však jeho konkrétní 
obsahové náležitosti. Volba vhodné úpravy se zřetelem k místním podmínkám je 
proto výhradně záležitostí té které obce. Právě v jednacím řádu však může 
zastupitelstvo předem upravit procedurální otázky spojené se zasedáním 
zastupitelstva, tedy i způsob zasílání podkladů pro zasedání jednotlivým členům 
zastupitelstva, tj. např. jakou formou budou podklady poskytovány, v jaké lhůtě před 
konáním zasedání, popř. další skutečnosti. Osoba, která zasedání zastupitelstva 
organizačně zajišťuje, by pak měla postupovat v souladu s těmito ustanoveními 
a příslušné podklady zasílat členům zastupitelstva danou formou a ve stanovené 
lhůtě.  

Dodržování jednacího řádu, který je vnitřním předpisem obce (nikoli obecně 
závazným předpisem), pak může vynutit pouze samotné zastupitelstvo, které jej 
současně vytváří a schvaluje. Obecně lze tedy říci, že jednací řád má takovou 
„váhu“, jakou mu přikládá samo zastupitelstvo jeho dodržováním či kontrolou jeho 
dodržování. Kontrola plnění usnesení (kterým je i jednací řád zastupitelstva) je § 119 
odst. 3 zákona o obcích, dle kterého kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení 
zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, svěřena kontrolnímu výboru. 

Na tomto místě je v souvislosti s řešenou problematikou poukázat na § 82 
písm. c) zákona o obcích, jenž zakládá právo člena zastupitelstva požadovat 
informace související s výkonem jeho funkce. Dlužno však dodat, že Nejvyšší správní 
soud ve svém rozsudku ze dne 11. dubna 2018, č. j. 4 As 7/2018-48, konstatoval, že 
při aplikaci tohoto ustanovení se jedná „především o interní vztahy v rámci orgánů 
příslušné obce, nikoli o výkon veřejné správy navenek“. Dle našeho názoru pak lze 
tento závěr plně vztáhnout i na otázku zasílání podkladů na zasedání zastupitelstva.  

 Vzhledem k tomu, že v případě zasílání dokumentů členovi zastupitelstva 
v souvislosti s výkonem funkce se, dle výše uvedeného, jedná o komunikaci v rámci 
orgánu veřejné moci (územně samosprávného celku), nikoli komunikaci navenek 
(orgán veřejné moci – fyzická osoba), není na předmětnou problematiku 
aplikovatelný zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů4, 
neboť ten se na interní komunikaci nevztahuje.  

Ačkoli by v daném případě bylo možné uvažovat o subsidiární aplikaci zákona 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů podobně, jako byla 

                                                 
3 Srov. § 96 zákona o obcích. 
4 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů“). 
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dovozena subsidiární aplikace InfZ5 na žádosti členů zastupitelstva o informace 
podle § 82 zákona o obcích (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. dubna 2013, 
č. j. 8 Aps 5/2012-47), domníváme se, že tento postup by nebyl příhodný, neboť se 
jedná (na rozdíl od § 82 zákona o obcích) o záležitost zákonem zcela 
neregulovanou, a tedy o to více vnitřního charakteru.  

Též pro jiné oblasti, které mohou být upravovány jednacím řádem 
zastupitelstva, lze jen stěží dovozovat subsidiární aplikaci jiných právních předpisů 
upravujících podobnou problematiku. Ostatně stran informování o konání zasedání 
zastupitelstva § 93 odst. 1 obecního zřízení vedle oficiálního informování vyvěšením 
na úřední desce obecního úřadu umožňuje informování způsobem v místě obvyklým. 
Z toho dovozujeme, že ani v jiných otázkách stran zasílání informací týkajících se 
zasedání zastupitelstva by neměla být narušována preference lokálně používaných 
komunikačních kanálů.  

S ohledem na jednoznačnou preferenci komunikace ve veřejném sektoru 
formou datových schránek lze ovšem doporučit (nikoli závazně), že by územní 
samosprávné celky měly i při komunikaci se členy svých zastupitelstev, kteří mají 
zřízenu datovou schránku, tuto formu komunikace používat (zvláště, pokud se jí 
dotyční členové zastupitelstva sami domáhají). 

Poznamenáváme však, že pokud není výše naznačený organizačně technický 
aspekt jednání zastupitelstva vyřešen uspokojivým způsobem tak, aby všichni 
členové zastupitelstva měli dostatek informací k řádnému výkonu svého mandátu, 
můžete jako člen zastupitelstva využít svých práv zakotvených v § 82 písm. a) 
zákona o obcích ve spojení s § 94 zákona o obcích, tj. předložit zastupitelstvu 
návrh na projednání spočívající v požadavku na úpravu dané problematiky (např. ve 
formě změny jednacího řádu).  

Ve věci žádostí člena zastupitelstva o informace si dovolujeme doplnit 
následující výklad. 

Dle § 82 písm. c) zákona o obcích má člen zastupitelstva při výkonu své 
funkce právo 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. 

Zároveň je ovšem na místě uvést, že mimo zákonné 30denní lhůty pro 
vyřízení žádosti zákon o obcích konkrétně nestanovuje způsob vyřízení daných 
požadavků ani výslovně neupravuje žádné opravné prostředky, které by bylo možno 

                                                 
5 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„InfZ“). 
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použít v případě nevyřízení žádosti, příp. neposkytnutí požadovaných informací, dle 
zmíněných ustanovení.  

Nejvyšší správní soud však ve svých rozsudcích ze dne 19. února 2013, 
č. j. 8 Aps 5/2012, a ze dne 3. února 2016, č. j. 3 As 70/2015 – 29, dovodil, že 
vzhledem k absenci podrobné právní úpravy pro uplatnění informačního práva člena 
zastupitelstva dle § 82 zákona o obcích se na vyřízení žádosti člena zastupitelstva 
o poskytnutí informace související s výkonem jeho funkce subsidiárně použijí 
procesní ustanovení pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace ve smyslu InfZ, a to 
včetně v tomto zákoně definovaných opravných prostředků (aplikaci právní úpravy 
InfZ vyloučil pouze v případě podnětů6 dle daného ustanovení). 

Pro případ nespokojenosti se způsobem vyřízení žádosti o poskytnutí 
materiálů je možno doporučit se se stížností dle § 16a InfZ a v případě, že žádost je 
obcí odmítnuta7, s odvoláním dle § 16 InfZ obrátit na místně příslušný krajský úřad 
(Krajský úřad Středočeského kraje), který o uvedených opravných prostředcích 
rozhoduje jako nadřízený8 orgán obce v oblasti poskytování informací.  

Stran uplatnění informačního práva dle § 82 zákona o obcích pak 
v podrobnostech odkazujeme na stanovisko zdejšího odboru č. 1/20169. 

Shrnujeme, že v případě zasílání podkladů k jednání členům zastupitelstva 
a určení formy jejich zasílání se jedná o interní záležitost obce (zastupitelstva), 
přičemž Ministerstvo vnitra do této záležitosti s ohledem na zásadu minimalizace 
zásahů státu do činnosti územní samosprávy10 nemůže nijak vstupovat, ani obci 
ukládat, jakým způsobem a v jaké formě má podklady členům zastupitelstva 
poskytovat.  

V souvislosti s výše uvedeným Vám doporučujeme se obrátit na zastupitelstvo 
s podnětem na případnou změnu jednacího řádu ve věci zasílání materiálů členům 
zastupitelstva. Případně též můžete využít práva člena zastupitelstva dle § 82 
zákona o obcích ve spojení s InfZ, který počítá s možností žadatele určit si způsob 
(formu) poskytnutí informací a preferuje elektronickou podobu poskytnutí informací 
(za předpokladu, že to je s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu 
                                                 
6 Nejvyšší správní soud v uvedeném rozsudku zdůraznil, že není povinností žadatele o informace 
právně kvalifikovat, podle jaké zákonné normy se domáhá informace na povinném subjektu. Je 
naopak úkolem povinného subjektu posoudit, o jaké informace se ve skutečnosti jedná a podle 
kterého právního předpisu má postupovat při jejich poskytnutí, případně jejich odepření (viz rozsudky 
Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2010, č. j. 2 Ans 7/2010 - 175, nebo ze dne 19. února 
2013, č. j. 8 Aps 5/2012 - 47) 
7 Srov. § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 20 odst. 4 InfZ.  
8 Srov. § 20 odst. 4 InfZ ve spojení s § 178 odst. 1 správního řádu. 
9 Dostupné na internetové adrese: www.mvcr.cz/odk, rubrika 3. Metodické materiály a stanoviska 
odboru, oddíl Stanoviska odboru, ročník 2016. 
10 Zakotvena v článku 101 odst. 4 Ústavy České republiky a § 7 odst. 1 zákona o obcích. 

http://www.mvcr.cz/odk
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záznamu požadované informace možné). Vzhledem k tomu, že předmětem žádosti 
však mohou být pouze existující informace (dokumenty), nelze takto požadovat 
zasílání materiálů, které v době podání žádosti nejsou zpracovány, tedy pro futuro. 

Pokud se domníváte, že obec ve Vámi popisovaném případě nepostupuje 
v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě11 či vyhláškou 
o podrobnostech výkonu spisové služby12, můžete se s případným podnětem 
k prověření plnění povinností obce v oblasti vedení spisové služby obrátit na Státní 
oblastní archiv v Praze, který ve smyslu § 49 odst. 1 písm. a) bod 5. ve spojení s § 
71 odst. 1 písm. c) bod 5. zákona o archivnictví a spisové službě kontroluje 
dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby, příp. na odbor 
archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra, jež je gestorem související 
právní úpravy. 

Závěrem si dovolujeme vyslovit přesvědčení, že poskytnutí shora uvedeného 
nezávazného právního výkladu a případná šetření provedená příslušnými orgány 
přispějí k uspokojivému vyřešení Vaší záležitosti. 

 
 
 
 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Petr Slavíček 
tel. č.: 974 816 432 

                                                 
11 Zákon č 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o archivnictví a spisové službě“). 
12 Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby“). 
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e-mail: odbordk@mvcr.cz 
Na vědomí: 
1. Krajský úřad Středočeského kraje 

Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad 
Zborovská 11 
150 21 Praha 5 
k č. j. 097008/2020/KUSK  

 
2. Ministerstvo vnitra 

odbor archivní správy a spisové služby 
Milady Horákové 133 
166 21 Praha 6 
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