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Č. jednací:  OUNS-781/2019

Vážený pane Sýkoro,

děkuji Vám za odpověď na žádost o informace a připomenutí překročení zákonné lhůty na její 
vyřízení, to vše vedené pod č. j. OUNS-781/2019 a to i přes její negativní vyznění.

Doporučuji Vám doplnit si základní právní povědomí pro výkon funkce starosty Obce v České 
republice, neboť si opakovaně vykládáte zákony jinak než je oficiální výklad státních orgánů. Činím
toto doporučení zcela v dobré víře neboť skutečně není ani mým záměrem se neustále dohadovat o 
základních věcech jako je dodržování zákonů a poskytování pravdivých a úplných informací 
občanům a zdržovat Vás i sebe od jiných prospěšnějších činností. Stejně tak není mým cílem a 
kratochvílí řešit případná dovolání k dalším orgánům aby byly mé oprávněné požadavky vyslyšeny. 

V případě žádosti o informace, kdy je žádajícím zastupitel a je citován jak zákon o obcích a 
současně zákon o svobodném přístupu k informacím si skutečně nemůžete vybírat, kterým 
ustanovením se chcete v konkrétním případě řídit, ale přednost má zájem žadatele - občana. K této 
problematice bylo v minulosti vydáno stanovisko Ministerstva vnitra č. 1/2016, kterým byste se 
měl jako státní orgán podléhající mimo jiné pod působnost MV ČR řídit. Jsem však toho názoru, že 
byste tak měl činit i bez ohledu na stanovisko vzhledem k profesionálnímu a nestrannému přístupu 
ke všem občanům bez rozdílu např. politického přesvědčení jako volený zástupce občanů.

Stanovisko ministerstva vnitra – závěr, odstavec 3):

3) Je-li vůlí zastupitele, aby jeho žádost o poskytnutí informace, která souvisí s výkonem jeho 
funkce, byla vyřizována v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím, je obec povinna tuto 
skutečnost respektovat. To znamená, že:

a. Nemohou být aplikována hmotněprávní ustanovení zákona o svobodném přístupu k 
informacím, která omezují rozsah a výkon práva zastupitele, tj. zejména ustanovení 
upravující důvody pro neposkytnutí informace (§ 7 až 11 SvInf) a ustanovení o úhradě 
nákladů (§ 17 SvInf). Resp. při spojení režimu zákona o obcích a zákona o svobodném 
přístupu k informacím je nutné aplikovat z obou zákonů ta pravidla, která jsou z hlediska 
práva zastupitele na informace příznivější. 
b. Pro vyřízení předmětné žádosti se uplatní patnáctidenní lhůta stanovená
zákonem o svobodném přístupu k informacím.

https://www.mvcr.cz/odk2/soubor/stanovisko-odk-c-1-2016-pravo-clena-zastupitelstva-obce-na-informace.aspx


Na jednání zastupitelstva nebyl můj požadavek uspokojen, neboť jsem nedostal v písemné, ústní ani
formě všechny informace, o které jsem žádal. Bod byl odložen s tím, že v případě potřeby svoláme 
mimořádné zastupitelstvo, aby letos k statickému zajištění kostela došlo a dotace. Osobně jsem však
toho názoru, že takovéto zakázce by se měla věnovat větší péče a zhotovitele by měla vybírat 
komise tak jak to bylo na zastupitelstvu řečeno. 

Bod týkající se smlouvy ke statickému zajištění kostela znovu figuruje na oznámení o konání 
jednání zastupitelstva. Materiály mi dosud, tj. 6 dní před jednáním dosud nebyly doručeny, přestože 
aktuální platná lhůta, na kterou se odkazujete, je 7 dní a protože je dnes pátek, lze předpokládat, že 
materiály budou dodány nejdříve v pondělí, tj. 3 dny před jednáním. Bohužel jste nedodržel ani to, 
co jste v odpovědi slíbil. 

To, že zápis z předmětného jednání zastupitelstva tyto a jiné klíčové informace včetně informace o 
vyřízení mé žádosti neobsahuje a v jiných bodech je dokonce zapsáno usnesení v úplně jiném znění,
než v jakém bylo odhlasováno, je kapitolou samo o sobě a řeším tyto záležitosti separátně. 

Vážený pane Sýkoro, sděluji Vám, že jsem připraven spolupracovat na rozvoji našich obcí a podat 
Vám pomocnou ruku ve věcech, kde jsem zřejmě znalejší. Nemohu a nebudu tak ale učinit dokud 
nebudete respektovat zákony České republiky a respektovat i občany a zastupitele s odlišným 
názorem a budete se vyhýbat vyřízení jejich oprávněných požadavků a pořizovat neúplné a 
nepravdivé zápisy z jednání zastupitelstva Obce Nové Sedlo. 

Spokojím se s vyřešením žádosti na jednání zastupitelstva, avšak pouze pokud bude takto žádost 
uspokojena v celé její šíři a slušnou formou. 

S přátelským pozdravem 

Ing. Jaroslav Zídek

zastupitel Obce Nové Sedlo
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