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Věc: žádost o stanovisko 

 

Dovoluji si obrátit se na Vás s laskavou žádostí o poskytnutí stanoviska k výkonu zákona 
č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ) v přenesené pravomoci obcí I. typu. Bývalá starostka obce 
Kostelec u Holešova veřejně prohlašuje, že výkon InfZ „spotřebovává její drahocenný čas 
a jsou to pro obec vyhozené peníze“. Na můj argument, že na výkon InfZ má obec prostředky 
z rozpočtového určení daní odpověděla, že na „výkon státní správy“ má obec měsíčně jen cca 
33.000 Kč, což odpovídá Vámi poskytnuté informaci o roční výši příspěvku obci Kostelec 
u Holešova na plnění úkolů v přenesené působnosti výkonu státní správy.  

Můj dotaz navazuje na Vaší odpověď č. j. MV-178984-2/OSR-2022 ze dne 17.10.2022 na 
mou žádost dle InfZ. Přílohou Vaší odpovědi je dokument s aktuálním přehledem právních 
předpisů týkajících se obcí I. typu, ale InfZ na seznamu uveden není. 

Problematiku jsem také konzultoval s Mgr. Benešovou Vašicovou z odboru dozoru 
a kontroly. Došli jsme k logické úvaze, že výkon InfZ má v obcích I. typu jistou dvojkolejnost 
spočívající v poskytování informací ze samostatné působnosti obce a přenesené pravomoci 
obce. Uvažovali jsme, že výkon InfZ při poskytování informací v samostatné působnosti je 
věcí obce a měl by být financován z obecních prostředků – dominantně z rozpočtového určení 
daní. Naproti tomu, když budou dle InfZ poskytovány informace z přenesené působnosti, 
výkon InfZ je zodpovědností Obecního úřadu a financování by mělo být kryto z příspěvku na 
plnění úkolů v přenesené působnosti státní správy. V praxi je u obcí I. typu dominantní první 
případ – výkon InfZ v samostatné působnosti. Žádostí dle InfZ pro oblast přenesené 
pravomoci je myslím zanedbatelně málo, byť dozajista existují. 

Výše popsaná úvaha o členění podle obsahu žádosti může, ale také nemusí být správná. Proto 
si Vás dovoluji touto cestou požádat o stanovisko, zda výkon InfZ spadá u obce I. typu pod 
samostatnou působnost, přenesenou pravomoc, nebo pod oboje. Na to navazuje i druhá část 
mé žádosti, z jakých finančních zdrojů obec typu I. financuje výkon InfZ v samostatné 
působnosti a přenesené pravomoci. 

Předem děkuji za odpověď. 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Petr Žůrek 
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