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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších přepisů 

 
 

Město Újezd u Brna, se sídlem Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, jako správní orgán 
příslušný ve smyslu ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdrželo dne 12. 6. 2020 „Žádost o informace“ 
od - dále 
jen „žadatel“, kdy tento žádal o informaci, cit.: 
 

1) Žádám o poskytnutí celé korespondence města s ministerstvem vnitra o mé žádosti, 

aby mi byly zasílány všechny podklady, které jsou poskytované jiným zastupitelům. 
2) Jak dopisy odeslané městem, tak všechny odpovědi v dané věci. 

 

 

K žádosti povinný subjekt uvádí: 
 

Mezi Ministerstvem vnitra a městem Újezd u Brna neexistuje žádná písemná korespondence 
týkající se žádosti o zasílání všech podkladů, které jsou 
poskytovány jiným zastupitelům. Jen pro upřesnění je třeba uvést, že žádost 

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je nepřesně 
formulována, protože vše, co dostávají do svých zastupitelských elektronických schránek 
„jiní“ zastupitelé, dostává do schránky také on sám, tzn. podkladové materiály dostávají 
do svých elektronických schránek všichni zastupitelé bez rozdílu. 

Žádost o zasílání všech podkladů, které jsou poskytovány jiným 
zastupitelům, tedy k vyjádření Ministerstvu vnitra nebyla poskytnuta, nicméně Město 
s Ministerstvem vnitra telefonicky konzultovalo otázku poskytování podkladových 
materiálů zastupitelům. Bylo jednoznačně konstatováno, že poskytování podkladových 
materiálů do elektronických schránek zastupitelů je nadstandardem, neboť čl. 4 odst. 1 
Jednacího řádu Zastupitelstva města Újezd u Brna (dále též „jednací řád“) jasně stanoví, 
že podkladové materiály jsou připraveny k  nahlédnutí na městském úřadě. Rovněž podoba 
podkladových materiálů, které obsahují mimo jiné i důvodové zprávy a návrhy usnesení, 
je něco, co Město poskytuje nad rámec čl. 4 odst. 2  jednacího řádu.  Dále bylo ministerstvem  



 

 

 

konstatováno, že požaduje-li zastupitel podkladové materiály v listinné podobě, je možné mu 
je po podání žádosti a úhradě nákladů za pořízení kopií poskytnout. Zastupitel však musí 
požádat o pořízení kopií před každým zasedáním, neboť by jednak mohly vznikat městu 
zbytečné náklady, pokud by některé materiály zastupitel nepotřeboval, jednak není městu 
předem známo, které materiály bude zastupitel potřebovat a požadovat; dále není povinností 
města sledovat a hlídat, který ze zastupitelů potřebuje materiály v listinné podobě. Všechny 
tyto informace Město Újezd u Brna již několikrát předalo 
v písemných odpovědích na jeho žádosti.  

Výše tvrzené skutečnosti je možné ověřit na Ministerstvu vnitra. 

            

 

 

Ing. Marie Kozáková 

   starostka města 

 

 

 


