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33 101 Plasy
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DATUM: 09. 04. 2019

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Plasy jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.
106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o svobodném přístupu k informacím"), rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. l ve
spojení s § 11 odst. 1 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ), o
žádosti žadatele ze dne 23.11.2018, ve věci žádosti o pravidelné poskytování kompletních
podkladových materiálů k jednání rady města, a to zřízením dálkového přístupu do
informačního systému, ve kterém jsou podkladové materiály shromažďovány

takto:

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se žádost ze dne
23.11.2018 o poskytnutí dálkového přístupu do informačního systému, ve kterém jsou
shromažďovány podkladové materiály k jednání rady města, o d m í t á.
Odůvodnění:

Městský úřad Plasy obdržel dne 23.11.2018 žádost žadatele o poskytnutí dálkového přístupu
do informačního systému, ve kterém jsou shromažďovány podkladové materiály k jednání rady
města. Žádost byla podána člene zastupitelstva dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění a dále dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ze strany
městského úřadu byla žádost po projednání v radě města vyřízena v souladu s ustanovením §
82 odst. C) zákona o obcích, který stanoví povinnost poskytnout žadateli, tedy členu
zastupitelstva, požadované informace nejpozději do 30 dnů. Městský úřad měl tedy za to, že
žádost byla řádně vyřízena bez toho, aniž by došlo k porušení jakékoliv zákonné lhůty pro
vydání stanoviska k dané žádosti. S ohledem na rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje,
Odbor kontroly, dozoru a stížností, sp.zn. ZN/1188/KDS/18 ze dne 2.1.2019 však bylo
konstatováno, že podaná žádost o poskytnutí informací měla být z hlediska procesního
vyřizována podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. a zákonná lhůta
k vyřízení dané žádosti tedy byla 15 dnů.
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Městský úřad Plasy vázán výše uvedeným rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského
kaje vydal v uložené lhůtě 15 dnů rozhodnutí, a to dne 14.1.2019 pod č. j. MEPLTAJ/2018/6359, kterým byla žádost ze dne 23.11.2018 odmítnuta. Proti tomuto rozhodnutí
Městského úřadu Plasy podal v zákonné lhůtě žadatel odvolání, na základě kterého bylo vydáno
Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odbor kontroly, dozoru a stížností rozhodnutí pod č. j. PKKDS/53 1/19, dne 8.2.2019. Tímto rozhodnutím bylo zrušeno původní rozhodnutí Městského
úřadu v Plasích ze dne 14.1.2019 a věc byla vrácena k novému projednání povinnému subjektu,
Městskému úřadu Plasy.
Dne 21. 02. 2019 vydal povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí
požadovaného dálkového přístupu k podkladovým materiálům před jednáním rady města. Dne
13. 03. 2019 resp. 12. 03. 2019 podal žadatel prostřednictvím MěÚ Plasy odvolání proti tomuto
rozhodnutí. KÚPK jako odvolací orgán vydal dne 01. 04. 2019 rozhodnutí o zrušení rozhodnutí
MěÚ Plasy, ze dne 21. 02. 2019 č.j. MEpL-taj/2019/500 o jeho zrušení a vrácení věci k novému
projednání povinnému subjektu městskému úřadu Plasy.
Povinný subjekt, po projednání žádosti žadatele na jednání rady města dne 03. 04. 2019
dospěl po opakovaném posouzení celé záležitosti k závěru, že jsou zde dány zákonné důvody
pro odmítnutí podané žádosti, a to v souladu s ustanovením § 11 odst. l písm. b) InfZ. Dle
ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) může povinný subjekt omezit poskytnutí informace, pokud jde
o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon
nestanoví jinak, to platí do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. Vzhledem k tomu, že
žadatel je zároveň členem Zastupitelstva města Plasy má nepochybně nárok na informace dle
ustanovení § 82 zákona o obcích, tedy žadatel má právo požadovat informace ve věcech, které
souvisí s výkonem funkce člena zastupitelstva. S ohledem na tuto skutečnost jsou tedy žadateli
pravidelně zasílány veškeré výstupy z jednání rady, čímž se rozumí zápis z jednání rady a
usnesení, která byla při jednání rady přijata. Pokud se jedná o zřízení dálkového přístupu do
informačního systému, ten je žadateli zřízen do podkladových materiálů týkajících se jednání
Zastupitelstva města Plas. Pokud se však jedná o zřízení dálkového přístupu k podkladovým
materiálům k jednání Rady města Plas, pak má povinný subjekt za to, že je nutné danou žádost
odmítnout, a to právě z důvodu, že jednotlivé podklady, které jsou shromažd'ovány pro
následné jednání a rozhodování rady, jsou novými informacemi, které právě vznikly při
přípravě pro rozhodnutí povinného subjektu. Podkladové materiály rady územně
samosprávného celku, tedy nepochybně mají povahu nové informace, přičemž i rozhodnutí
povinného subjektu je tedy nutné rozumět jako projednání daného materiálu a přijetí
příslušného usnesení. Dále přihlížel povinný subjekt při odmítnutí žádosti k tomu, že zasedání
rady jsou neveřejná, mají tedy pracovní charakter a přístup k podkladovým materiálům dříve,
než bude v určité záležitosti rozhodnuto by mohl vést k určitým rizikům znevýhodnění
některých subjektů či nepřípustné ovlivňování členů rady. Podkladové materiály pro radu mají
charakter pracovního podkladu, a navíc jejich obsah by tedy mohl být i bez dalších souvislostí,
které rada při svém rozhodování zohlední a uvede v zápise nesprávně interpretován. Pokud se
povinný subjekt má dle názoru odvolacího orgánu vyjádřit i ke skutečnosti, zda by žádosti
nemělo být vyhověno v té části, kdy by informace byly zasílány v okamžiku vydání rozhodnutí
radou, pak povinný subjekt musí konstatovat, že žádost ze dne 23.11.2018 je koncipována tak,
aby žadateli byly zasílány kompletní podkladové materiály k jednání rady města, a to zřízením
dálkového přístupu do informačního systému, ve kterém jsou tyto podkladové materiály
shromažďovány. Z této žádosti má povinný subjekt za to, že vyplývá, že žadatel požaduje i
informace právě před rozhodnutím samotné rady, tedy požaduje přístup k podkladovým
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materiálům k jednání rady města k čemuž nelze vyhovět viz. výše, a dále i po rozhodnutí rady
by zřízení dálkového přístupu žadateli, k těmto informacím znamenalo i zpřístupnění podkladů,
na základě kterých bude rada teprve rozhodovat, nebot' používaný informační systém
neumožňuje oddělení informací na základě kterých již bylo rozhodováno nebo teprve bude
orgán města Plas rozhodovat.
Z těchto důvodů není možné vyhovět žádosti ani v této části.
S ohledem na výše uvedené má tedy povinný subjekt za to, že v daném případě nelze
vyhovět podané žádosti, a právě s odkazem na § 11 odst. 1 písm. b) InfZ byla žádost žadatele
odmítnuta.
PouČení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení
odvolání. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kaje prostřednictvím
Městského úřadu Plasy.
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