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Sdělení k žádosti 

dne 29.7.2021 byla Městskému úřadu Hustopeče doručena prostřednictvím datové zprávy Vaše žádost podle
zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.

K Vaším dotazům souhrnně sděluji následující:

Dokumenty, na které se dotazujete, nemáme uložené na našich datových nosičích, obdrželi jsme je až spolu
s Vaší žádostí. 

A co  se  týče  odpovědi  na  ostatní  otázky,  tak  za  vše  musím konstatovat,  že  zákon č.  106/1999 Sb.,  o
svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  za  informace  považuje  především
dokumenty či  informace z nich.  Jde tak ve všech souvislostech o informace zaznamenané.  Takovýmito
informacemi nejsou tudíž nikdy dotazy na názor. Rovněž nutno odkázat na ustanovení § 11 odst. 4 zákona č.
106/1999  Sb.,  jenž  stanoví  omezení  pro  poskytování  informací  na  probíhající  trestní  řízení.  A dále  na
ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., jenž stanoví omezení pro poskytování informací o činnosti
orgánů  činných  v  trestním  řízení  nebo  bezpečnostních  sborů,  která  se  týká  předcházení,  vyhledávání,
odhalování nebo stíhání trestné činnosti nebo ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, pokud
by  její  poskytnutí  ohrozilo  práva  třetích  osob anebo schopnost  orgánů  veřejné  moci  předcházet  trestné
činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost, stíhat trestné činy nebo zajišťovat veřejný pořádek a
bezpečnost České republiky.

K Vaším dotazům sděluji konkrétně:

Odpověď na otázku č. 1.: 
Dokument nemáme uložený na našich datových nosičích, dokument jsme obdrželi až spolu s Vaší žádostí o
svobodném přístupu k informacím. 

Odpověď na otázky č. 2. – 9.:  
Ve smyslu § 3 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí, jakýkoliv obsah
nebo jeho část v jakékoliv podobě zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu
na  listině,  záznamu  uloženého  v elektronické  podobě  nebo  záznamu  zvukového,  obrazového  nebo
audiovizuálního. Takováto povinnost se rozhodně netýká dotazů, které jste formulovala pod body 2.-9. Vaší
žádosti. Povinnost poskytovat informace ve smyslu platné judikatury se netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací, jak je to uvedeno v § 2 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb. Rovněž nutno
odkázat na ustanovení § 11 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., jenž stanoví omezení pro poskytování informací
na probíhající trestní řízení. A dále na ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., jenž stanoví omezení
pro poskytování informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení nebo bezpečnostních sborů, která se
týká  předcházení,  vyhledávání,  odhalování  nebo stíhání  trestné  činnosti  nebo ochrany bezpečnosti  osob,
majetku a veřejného pořádku, pokud by její poskytnutí ohrozilo práva třetích osob anebo schopnost orgánů
veřejné moci předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost, stíhat trestné činy nebo
zajišťovat veřejný pořádek a bezpečnost České republiky. 

Odpověď na otázku č. 10.: 
Dokument nemáme uložený na našich datových nosičích, dokument jsme obdrželi až spolu s Vaší žádostí o
svobodném přístupu k informacím. 

Odpověď na otázky č. 11. – 15. a 17. – 25.:  
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Ve smyslu § 3 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí, jakýkoliv obsah
nebo jeho část v jakékoliv podobě zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu
na  listině,  záznamu  uloženého  v elektronické  podobě  nebo  záznamu  zvukového,  obrazového  nebo
audiovizuálního. Takováto povinnost se rozhodně netýká dotazů, které jste formulovala pod body 11.-15. a
17. – 25. Vaší žádosti. Povinnost poskytovat informace ve smyslu platné judikatury se netýká dotazů na
názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, jak je to uvedeno v § 2 odst. 4 zák. č. 106/1999
Sb. Rovněž nutno odkázat na ustanovení § 11 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., jenž stanoví omezení pro
poskytování  informací  o  rozhodovací  činnosti  soudů s výjimkou rozsudků,  případně  také  na  probíhající
trestní  řízení.  A  dále  na  ustanovení  §  11  odst.  6  zákona  č.  106/1999  Sb.,  jenž  stanoví  omezení  pro
poskytování informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení nebo bezpečnostních sborů, která se týká
předcházení, vyhledávání, odhalování nebo stíhání trestné činnosti nebo ochrany bezpečnosti osob, majetku a
veřejného pořádku, pokud by její poskytnutí ohrozilo práva třetích osob anebo schopnost orgánů veřejné
moci  předcházet  trestné  činnosti,  vyhledávat  nebo  odhalovat  trestnou  činnost,  stíhat  trestné  činy  nebo
zajišťovat veřejný pořádek a bezpečnost České republiky. 

Odpověď na otázku č. 26.:
Dokument nemáme uložený na našich datových nosičích, dokument jsme obdrželi až spolu s Vaší žádostí o
svobodném přístupu k informacím. 

Odpověď na otázku č. 27.:
Ve smyslu § 3 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí, jakýkoliv obsah
nebo jeho část v jakékoliv podobě zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu
na  listině,  záznamu  uloženého  v elektronické  podobě  nebo  záznamu  zvukového,  obrazového  nebo
audiovizuálního. Takováto povinnost se rozhodně netýká tohohle dotazu. Povinnost poskytovat informace se
ve smyslu platné judikatury netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, jak
je to uvedeno v § 2 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb. Rovněž nutno odkázat na ustanovení § 11 odst. 4 zákona č.
106/1999 Sb.,  jenž stanoví omezení pro poskytování informací o rozhodovací činnosti soudů s výjimkou
rozsudků, případně také na probíhající trestní řízení. A dále na ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999
Sb.,  jenž stanoví  omezení  pro  poskytování  informací  o  činnosti  orgánů činných  v  trestním řízení  nebo
bezpečnostních sborů, která se týká předcházení, vyhledávání, odhalování nebo stíhání trestné činnosti nebo
ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, pokud by její poskytnutí ohrozilo práva třetích osob
anebo  schopnost  orgánů  veřejné  moci  předcházet  trestné  činnosti,  vyhledávat  nebo  odhalovat  trestnou
činnost, stíhat trestné činy nebo zajišťovat veřejný pořádek a bezpečnost České republiky. 

Odpověď na otázku č. 28.:
Dokument nemáme uložený na našich datových nosičích, dokument jsme obdrželi až spolu s Vaší žádostí o
svobodném přístupu k informacím. 

Odpověď na otázku č. 29.:
Ve smyslu § 3 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí, jakýkoliv obsah
nebo jeho část v jakékoliv podobě zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu
na  listině,  záznamu  uloženého  v elektronické  podobě  nebo  záznamu  zvukového,  obrazového  nebo
audiovizuálního. Takováto povinnost se rozhodně netýká tohohle dotazu. Povinnost poskytovat informace se
ve smyslu platné judikatury netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, jak
je to uvedeno v § 2 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb. Rovněž nutno odkázat na ustanovení § 11 odst. 4 zákona č.
106/1999 Sb.,  jenž stanoví omezení pro poskytování informací o rozhodovací činnosti soudů s výjimkou
rozsudků, případně také na probíhající trestní řízení. A dále na ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999
Sb.,  jenž stanoví  omezení  pro  poskytování  informací  o  činnosti  orgánů činných  v  trestním řízení  nebo
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bezpečnostních sborů, která se týká předcházení, vyhledávání, odhalování nebo stíhání trestné činnosti nebo
ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, pokud by její poskytnutí ohrozilo práva třetích osob
anebo  schopnost  orgánů  veřejné  moci  předcházet  trestné  činnosti,  vyhledávat  nebo  odhalovat  trestnou
činnost, stíhat trestné činy nebo zajišťovat veřejný pořádek a bezpečnost České republiky. 

Odpověď na otázku č. 30.:
Dokument nemáme uložený na našich datových nosičích, dokument jsme obdrželi až spolu s Vaší žádostí o
svobodném přístupu k informacím. 

Odpověď na otázku č. 31.:
Ve smyslu § 3 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí, jakýkoliv obsah
nebo jeho část v jakékoliv podobě zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu
na  listině,  záznamu  uloženého  v elektronické  podobě  nebo  záznamu  zvukového,  obrazového  nebo
audiovizuálního. Takováto povinnost se rozhodně netýká tohohle dotazu. Povinnost poskytovat informace se
ve smyslu platné judikatury netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, jak
je to uvedeno v § 2 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb. Rovněž nutno odkázat na ustanovení § 11 odst. 4 zákona č.
106/1999 Sb.,  jenž stanoví omezení pro poskytování informací o rozhodovací činnosti soudů s výjimkou
rozsudků, případně také na probíhající trestní řízení. A dále na ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999
Sb.,  jenž stanoví  omezení  pro  poskytování  informací  o  činnosti  orgánů činných  v  trestním řízení  nebo
bezpečnostních sborů, která se týká předcházení, vyhledávání, odhalování nebo stíhání trestné činnosti nebo
ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, pokud by její poskytnutí ohrozilo práva třetích osob
anebo  schopnost  orgánů  veřejné  moci  předcházet  trestné  činnosti,  vyhledávat  nebo  odhalovat  trestnou
činnost, stíhat trestné činy nebo zajišťovat veřejný pořádek a bezpečnost České republiky. 

Odpověď na otázku č. 32.:
Dokument nemáme uložený na našich datových nosičích, dokument jsme obdrželi až spolu s Vaší žádosíi o
svobodném přístupu k informacím. 

Odpověď na otázku č. 33.:
Ve smyslu § 3 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí, jakýkoliv obsah
nebo jeho část v jakékoliv podobě zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu
na  listině,  záznamu  uloženého  v elektronické  podobě  nebo  záznamu  zvukového,  obrazového  nebo
audiovizuálního. Takováto povinnost se rozhodně netýká tohohle dotazu. Povinnost poskytovat informace se
ve smyslu platné judikatury netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, jak
je to uvedeno v § 2 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb. Rovněž nutno odkázat na ustanovení § 11 odst. 4 zákona č.
106/1999 Sb.,  jenž stanoví omezení pro poskytování informací o rozhodovací činnosti soudů s výjimkou
rozsudků, případně také na probíhající trestní řízení. A dále na ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999
Sb.,  jenž stanoví  omezení  pro  poskytování  informací  o  činnosti  orgánů činných  v  trestním řízení  nebo
bezpečnostních sborů, která se týká předcházení, vyhledávání, odhalování nebo stíhání trestné činnosti nebo
ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, pokud by její poskytnutí ohrozilo práva třetích osob
anebo  schopnost  orgánů  veřejné  moci  předcházet  trestné  činnosti,  vyhledávat  nebo  odhalovat  trestnou
činnost, stíhat trestné činy nebo zajišťovat veřejný pořádek a bezpečnost České republiky. 

Odpověď na dodatečnou otázku:
Ve smyslu § 2 zák. č. 106/1999 Sb. odst. 1, 2 jsou povinnými subjekty státní orgány, které mají podle tohoto
zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, povinným subjektem je ten subjekt,
kterému zákon svěřil  rozhodování o  právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických
nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Dle
výše uvedeného nejsme kompetentní na tuto otázku odpovědět.
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Na závěr bych Vás rád upozornil, že výkon práva na informace se nesmí zneužívat  k vyřizování svých
soukromých sporů.  Městský soud v Praze, který v řízeních vedených pod spis. zn. 14 A 95/2019 a 14 A
92/2019  uvedl,  že  svobodný  přístup  k informacím  ve  veřejné  sféře  je  jednou  z nejefektivnějších  cest
k transparenci  veřejné  moci,  k její  kontrole a zabránění jejího zneužívání.  Na druhé straně má právo na
informace své limity a může být omezeno, zejména pokud je svými nositeli zneužíváno. Z Vaší žádosti o
informace,  nevyplývá,  že  poskytnuté  informace  využíváte  k účelu  práva  na  informace,  tedy  kontrole
povinného subjektu,  jakožto  Městského úřadu  Hustopeče.  Z výše  uvedených  rozsudků tedy  vyplývá,  že
právo na informace není bezbřehé a šikanózní uplatňování tohoto práva nepožívá soudní ochrany.

S pozdravem

   ……………………………
   MVDr. Pavel Michalica
   tajemník
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