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Ing. Mgr. David Sláma 
ředitel odboru strategického rozvoje 
a koordinace veřejné správy 
 

Praha 7. listopadu 2022 
Č. j. MV-194059-2/OSR-2022 
 
 

 
Vážený pane Žůrku, 

 

reaguji na Vaši žádost o stanovisko k výkonu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím (tzv. informační zákon, dále InfZ). Ve svém dopise 

se  dotazujete, jestli poskytování informací obcí podle InfZ může na základě věcné 

podstaty zveřejňovaných informací spadat pod výkon samostatné nebo přenesené 

působnosti s vazbou na adekvátní zdroj financování.  

 

Povinné poskytování informací územními samosprávnými celky (dále ÚSC) podle  InfZ 

je výkonem samostatné působnosti, i když jde svým charakterem o jiný typ, než  jsou 

běžné činnosti vykonávané v samostatné působnosti. Řádný výkon povinností 

vyplývajících z InfZ kontroluje v rámci své kontrolní působnosti Odbor dozoru 

a  kontroly Ministerstva vnitra.  

 

Informační zákon zavazuje územní samosprávné celky, tj. povinné subjekty 

k  povinnosti poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Povinnými 

subjekty jsou vedle územních samosprávných celků a jejich orgánů také státní orgány, 

veřejné instituce a veřejné podniky ve smyslu InfZ. Jedná se o obecný předpis, který 

navazuje na Listinu základních práv a svobod, kde je zakotveno základní politické 

právo na informace. InfZ stanoví podmínky pro realizaci tohoto základního politického 

práva. V tomto ohledu nejde o přenesenou působnost, kterou  by ÚSC vykonávaly.  
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Smyslem zákona je participace občanské společnosti na věcech veřejných. Veřejná 

kontrola je efektivním nástrojem, který v souladu s demokratickými hodnotami posiluje 

transparentnost veřejného sektoru. Výsledkem by měl být zejména kvalitnější 

a  hospodárnější výkon veřejné správy. 

  

Nepředpokládá se, že by případná zvýšená administrativní náročnost, 

která  se  skutečně může objevit, zejména v případech tzv. notorických stěžovatelů, 

měla  výrazně negativní dopad na veřejné rozpočty. Poskytování informací na žádost 

je upraveno § 4a InfZ, který upravuje také možnosti povinného subjektu v případě, 

že  zajištění informací představuje nepřiměřenou zátěž. Povinným subjektům je dále 

podle § 14 a § 17 umožněno prodloužit lhůtu pro poskytnutí informace 

nebo  nepřiměřeně náročné zajištění informací zpoplatnit a tím pokrýt významnější 

náklady. K tomuto lze odkázat na dřívější nálezy Ústavního soudu. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že činnost ÚSC v oblasti povinností vyplývajících z InfZ 

je  hrazena z prostředků RUD. Žádné zvláštní financování v této oblasti neexistuje 

a  není v současnosti připravováno. 

 

 

S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Ing. Petr Žůrek 
Kostelec u Holešova č. p. 73 
E-mail (adresa pro doručování): petr.zurek@bigoriginal.cz 
ID datové schránky: 6wpxg4i 
 

Ing. Mgr. David Sláma 
ředitel odboru 

Mgr. et Mgr. Petr Schlesinger v z. 
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