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Vyrozumění o výsledcích kontroly

V návaznosti na náš předchozí přípis vedený pod č. j. MV-25994-3/ODK-2020,
č. j. MV-25994-6/ODK-2020 a č. j. MV-25994-12/ODK-2020 sdělujeme, že
Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, provedlo v souladu se
zákonem o obcích 1 kontrolu výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce
Vejprnice zaměřenou na plnění povinností dle InfZ 2. Kontrola byla procesně
ukončena 3 doručením vyřízení námitek proti protokolu o kontrole obci dne 25. února
2021.
V rovině obecného výkladu § 5 odst. 3 InfZ 4 a § 18 odst. 1 InfZ odkazujeme na
naše předchozí přípisy vedené pod č. j. MV-25994-3/ODK-2020 a č. j. MV-259946/ODK-2020. Dále podotýkáme, že provedenou kontrolou bylo zjištěno, že obec mj.:
a) porušila § 5 odst. 3 InfZ tím, že v případě prověřovaných žádostí
o informace nezveřejnila elektronicky poskytnuté informace, jež nebyly
mimořádné rozsáhlé, způsobem umožňujícím dálkový přístup v plném
rozsahu (byly zveřejněny pouze doprovodné informace).
b) porušila § 18 odst. 1 InfZ tím, že:
- výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2019
nebyla zveřejněna v zákonné lhůtě,
1

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o obcích“).
2
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“).
3
Srov. 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších
předpisů.
4
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“).

1

- výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2019
neobsahuje údaj o počtu vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
a obsahuje nesprávný údaj o počtu podaných stížností proti postupu
povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace.
Ve věci nezveřejnění poskytnutých informací bylo obci doporučeno způsobem
umožňujícím dálkový přístup dodatečně zveřejnit veškeré informace (včetně příloh)
poskytnuté na základě prověřovaných žádostí o informace.
Ve věci nedodržení lhůty pro zveřejnění výroční zprávy nelze zjednat nápravu.
Obci však zároveň bylo doporučeno zpracovat dodatek výroční zprávy za rok 2019,
který bude obsahovat správný údaj o počtu vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
a počtu podaných stížností dle § 16a, včetně uvedení důvodu podání stížností
a způsobu jejich vyřízení a uvedený dodatek následně zveřejnit v sídle obecního
úřadu a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dále uvádíme, že při kontrole bylo konstatováno porušení zákona při
naplňování povinností dle InfZ v dalších oblastech (dodržení lhůty pro odkaz na
zveřejněnou informaci, dodržení lhůty pro výzvu k doplnění žádosti, dodržení lhůty
pro vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti, úplnost vyřízení žádosti). Všechna
kontrolní zjištění jsou součástí protokolu o kontrole (viz Příloha), jejíž výsledky je
obec povinna projednat na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva, přijmout
k nim adekvátní nápravná opatření, zajistit jejich realizaci a zároveň podat
Ministerstvu vnitra zprávu o způsobu odstranění a prevence kontrolou zjištěných
nedostatků.
Zároveň však podotýkáme, že kontrola výkonu samostatné působnosti
prováděná zdejším odborem má výhradně funkci zjišťovací, tzn. posoudit daný stav
a v případě zjištěných nedostatků jej popsat a zdokumentovat. Náprava zjištěných
nedostatků je již záležitostí orgánů obce. Veřejnost pak má právo seznámit se
s výsledky kontroly, schválenými nápravnými opatřeními a jejich plněním.
Závěrem si dovolujeme vyslovit přesvědčení, že provedená kontrola
a následné přijetí nápravných opatření ze strany obce přispějí ke zkvalitnění výkonu
samostatné působnosti obce Vejprnice.
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