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Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 
8.4.2019 obdržel OÚ „Žádost o poskytnutí informace o dodržování zákona č.159/2006Sb zákona o střetu zájmů 
od zastupitelů obce Horní Bojanovice. 
 
Obsah žádosti:  
1. Proč zastupitel Jiří Šlancar nepodal v roce 2017 v zákonné lhůtě dle zákona č.159/2006Sb. vstupní oznámení 

do registru oznámení Ministerstva spravedlnosti ČR jako starosta obce a v roce 2018 nepodal jako končící 
starosta v zákonné lhůtě výstupní oznámení do tohoto registru? Proč nepodal v zákonné lhůtě vstupní 
oznámení do tohoto registru jako nový místostarosta? Žádám o vyjádření od starosty obce a místostarosty 
obce. 

2. Proč bývalý zastupitel Michal Lízal nepodal v roce 2018 v zákonné lhůtě dle zákona č.159/2006Sb. vstupní 
oznámení do registru oznámení Ministerstva spravedlnosti ČR jako místostarosta obce a v roce 2019 nepodal 
jako končící místostarosta v zákonné lhůtě výstupní oznámení do tohoto registru? Žádám o vyjádření od 
starosty obce a místostarosty obce. 

 
 
 

ROZHODNUTÍ 
o odmítnutí žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 
 
 
Č. j. 149/2019   
Obecní úřad Horní Bojanovice 
693 01 Horní Bojanovice 96 

ROZHODNUTÍ 
Obecní úřad Horní Bojanovice (dále jen „OÚ“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném 
přístupu k informacím“), rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 zákona o 
svobodném přístupu k informacím, o žádosti žadatele ze dne 26. září 2018 ve věci žádosti o poskytnutí 
informace 

takto: 
Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se poskytnutí informace odmítá. 

Odůvodnění: 
OÚ obdržel „Žádost o poskytnutí informace o dodržování zákona č.159/2006Sb zákona o střetu zájmů od 
zastupitelů obce Horní Bojanovice. A to: 
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1. Proč zastupitel Jiří Šlancar nepodal v roce 2017 v zákonné lhůtě dle zákona č.159/2006Sb. vstupní oznámení 
do registru oznámení Ministerstva spravedlnosti ČR jako starosta obce a v roce 2018 nepodal jako končící 
starosta v zákonné lhůtě výstupní oznámení do tohoto registru? Proč nepodal v zákonné lhůtě vstupní 
oznámení do tohoto registru jako nový místostarosta? Žádám o vyjádření od starosty obce a místostarosty 
obce. 

2. Proč bývalý zastupitel Michal Lízal nepodal v roce 2018 v zákonné lhůtě dle zákona č.159/2006Sb. vstupní 
oznámení do registru oznámení Ministerstva spravedlnosti ČR jako místostarosta obce a v roce 2019 nepodal 
jako končící místostarosta v zákonné lhůtě výstupní oznámení do tohoto registru? Žádám o vyjádření od 
starosty obce a místostarosty obce. 

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, se zákon se nevztahuje na poskytování 
informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou 
předmětem průmyslového vlastnictví1a), a dalších informací, pokud zvláštní zákon1b) upravuje jejich 
poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a 
způsobu poskytnutí informací. 
Žadatel žádá o poskytnutí informací, jež jsou předmětem povinných úkonů fyzických osob (veřejných 
funkcionářů) dle zvláštního zákona (zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů). Povinnosti obce, vymezené §14a 
zákona o střetu zájmů, byly v plném rozsahu splněny Za plnění zákonných povinností fyzických osob 
neodpovídá právnická osoba (v daném případě obec), pokud tak neurčuje zvláštní právní předpis. V daném 
případě tomu tak není a tudíž obec nemá oprávnění zjišťovat příčiny neplnění povinností fyzických osob vůči 
jiným subjektům. 
Tím je tímto splněn důvod pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle § 2 odst. 3 zákona o svobodném 
přístupu k informacím.   
Z ustanovení § 15 odst. 1 výše zákona o svobodném přístupu k informacím vyplývá, že pokud povinný subjekt 
žádosti, byť i jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě 
o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 
S ohledem na výše uvedené rozhodl OÚ tak, že žádost o poskytnutí informací odmítl. 

 

 

Poučení o opravném prostředku: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání na základě ustanovení § 16, § 20 odst. 4 zákona o svobodném 
přístupu k informacím ve spojení s ustanovenímiHlavy III zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Odvolací lhůta činí na základě ustanovení § 20 odst. 4 zákona o 
svobodném přístupu k informacím ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 
Odvolání lze podat u OÚ a rozhoduje o něm při neakceptaci ze strany OÚ KrÚ Jihomoravského kraje. 
 
V Horních Bojanovicích 11.4.2019      

Ladislav Kachyňa 
starosta obce 

 
    
     

 
 


