
Žádost o informace  
 
 

Povinný subjekt: 
Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí 13/2580 
158 00 Praha 58 
 

        V Praze dne 5. 1. 2016 
 
 
 
Vážení, 
 
jako zastupitel žádám v souladu se zákonem o  hlavním městě Praze a zákonem o svobodném 
přístupu k informacím („infozákon“) o pravidelné poskytování kompletních podkladových 
materiálů (návrh usnesení, důvodové zprávy, přílohy apod.) k jednání Rady. 
 
V souladu s § 4a odst. 2 písm. f) infozákona požaduji poskytování informací pro snížení 
administrativní náročnosti zřízením dálkového přístupu do autorizované oblasti Rady 
(http://praha13.cz/app/login?np=1&ido=1145&adr=/Autorizovana-oblast-Rada-MC), ve kterém 
jsou podkladové materiály shromažďovány. 
 
V případě, že si nejste jistí, jestli mi mnou požadované informace předávat můžete nebo musíte, 
uvádím následující: 
 
1. Jakožto zastupitel mám právo na všechny informace, které se týkají výkonu mé funkce, 
a podkladové materiály k jednání Rady do této oblasti zcela jistě zapadají, jak mimo jiné dokládá i 
Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 1/2016: 
 
„Rozsah informací vztahujících se k výkonu funkce člena zastupitelstva obce se však rozhodovací 
pravomocí zastupitelstva obce nevyčerpává. Mezi informace, které se vztahují k výkonu funkce 
člena zastupitelstva obce, je nutné zahrnout i ostatní informace, které vypovídají o samosprávných 
aktivitách jiných obecních orgánů než je zastupitelstvo obce, v nichž však zastupitelstvo obce nemá 
ani potencionální rozhodovací oprávnění. Jedná se o informace vypovídající o výkonu pravomocí v 
samostatné působnosti, které jsou vyhrazeny radě obce podle § 102 odst. 2 zákona o obcích. I když 
v těchto záležitostech není dána rozhodovací pravomoc zastupitelstva obce, nelze tomuto orgánu 
jakožto vrcholnému samosprávnému orgánu obce bránit v tom, aby alespoň zprostředkovaně 
hodnotil činnost rady, resp. dalších obecních orgánů (starosty obce či obecního úřadu) v 
samostatné působnosti, a tudíž nelze tyto informace bez dalšího vyloučit z rozsahu informací 
vztahujících se k výkonu mandátu člena zastupitelstva obce.“ 
 
2. V materiálech není potřeba odstraňovat osobní údaje, jako zastupitel mám právo i na informace 
obsahující osobní údaje (viz stanovisko výše) a nebudu je poskytovat dalším osobám. 
 
3. Neveřejnost jednání rady daná zákonem v žádném případě neznamená, že nelze poskytovat 
informace o záležitostech na jednání probíraných veřejnosti, natož pak členovi zastupitelstva. 
Taková úvaha nemá oporu v žádném zákoně. Neveřejnost jednání znamená pouze to, že veřejnost 
nemá nárok se těchto jednání účastnit. 
 
4. Poskytnutí informací ani nelze odepřít s odkazem na § 11/1 písm. b) infozákona, protože toto 
omezení vůči zastupiteli použít nelze, viz stanovisko výše: 



 
Zastupitel požádá o informace s odkazem na zákon o obcích a zároveň na zákon o svobodném 
přístupu k informacím V takovém případě se zákon o svobodném přístupu k informacím uplatní v 
plném rozsahu, nikoli pouze subsidiárně, protože zastupitel výslovně odkázal na zákon o svobodném 
přístupu k informacím a tudíž jeho vůlí je, aby jeho žádost byla vyřizována v režimu tohoto zákona. 
Nemohou však být aplikována ta jeho ustanovení, která by vedla k menšímu rozsahu práva na 
informace (tj. hmotněprávní ustanovení omezující zpřístupnění informace a ta hmotněprávní 
ustanovení, která jdou k tíži zastupitele). To znamená, že nelze aplikovat § 7 až 11, ani § 17 SvInf. 
Naopak by bylo možné aplikovat § 5 odst. 3 SvInf, neboť sice jde o hmotněprávní ustanovení, nikoli 
však k tíži žadatele (jeho práva na informace). 
 
Prosím o doručování prostřednictvím datové schránky   

 
Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. 
 
S pozdravem      
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Vážený pan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 
5.1.2017 P13-01149/2017 Exnerová/235 011 248 19.1.2017 

 
 

Vážený pane zastupiteli, 

K Vaší žádosti o informace ze dne 5.1.2017 Vám sděluji, že této žádosti bude vyhověno. 

Podkladové  materiály  pro  přijatá  usnesení  Rady  MČ  Vám  budou  předávány  oddělením 
organizačně-administrativním   v elektronické   podobě,  a  to   neprodleně   po  vyhotovení 
a schválení zápisu z Rady. 

 
Bohužel Vašemu požadavku na zřízení přístupu do autorizované oblasti Rady nelze vyhovět, 
neboť tato autorizovaná oblast je výhradně určena pouze členům Rady. Vaší žádosti bude tak 
vyhověno zcela dle ust. § 4a, odst. 2, písm. f) dle věty druhé zák. č. 106/99 Sb. 

 
S úctou 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Michal Prošek 
vedoucí OLP 
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