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Poskytnutí informací 
 
Dne 9. 6. 2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o 
svobodném přístupu k informacím“), kterou žádáte o poskytnutí těchto informací: 
 
Jaké informace v jakém rozhraní váš Městský úřad eviduje a zveřejňuje dle jakého právního 
předpisu ustanovení zákona sdělte mi jeho znění je oprávněn s poskytnutými informacemi 
nakládá. Který správní orgán státu dohlíží nad těmito poskytnutými informacemi a údaji. A po 
jak dlouhou dobu je uchovává. 
 
Žádám o zaslání elektronicky naskenovaný Sazebník úhrad za poskytování informací na 
žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím zákona č. 
106/1999 Sb. 
 
Kolik bylo město Kroměříž vydáno rozsudků k právnímu předpisu dle zákona č. 106/99 Sb. 
Kolik činily finanční náklady na soudy. 
 
Jaké probíhají úpravy, revitalizace města. 
 
Odpověď tímto žádám doručit písemně elektronicky do datové schránky. A násl. Také i 
klasickou poštou na uvedenou poštovní adresu v papírové podobě. 
 
 
K předmětné žádosti o informace Vám sdělujeme následující: 
 
 
Ad: Jaké informace v jakém rozhraní váš Městský úřad eviduje a zveřejňuje dle jakého 
právního předpisu ustanovení zákona sdělte mi jeho znění je oprávněn s poskytnutými 
informacemi nakládá. Který správní orgán státu dohlíží nad těmito poskytnutými informacemi a 
údaji. A po jak dlouhou dobu je uchovává. 
 
Městský úřad Kroměříž v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“)  
 
a) v oblasti samostatné působnosti 
 
1. plní úkoly, které mu uložilo Zastupitelstvo města Kroměříže nebo Rada města Kroměříže, 
 

Odbor právní                       

Vyřizuje Mgr. Petra Svačinová                      

telefon  +420 573 321 307                       

e-mail   petra.svacinova@mesto-kromeriz.cz                        

datum   24. června 2020 

číslo jednací  MeUKM/046627/2020 

spis. značka  MeUKM/042334/2020 

poř. č.               IN – 24/2020 
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2. pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, 
 
3. rozhoduje v případech stanovených zákonem o obcích nebo zvláštním zákonem; 
 
b) vykonává přenesenou působnost podle § 61 zákona o obcích s výjimkou věcí, které patří do 
působnosti jiného orgánu města. 
 
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž orgány města jednají a rozhodují, které 
stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k orgánům 
města: 
 
ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky 
usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 
součásti ústavního pořádku ČR 
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem 
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) 
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 
zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 
zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů 
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 
zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 
zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů 
zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 
zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o 
volbě prezidenta republiky) 
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve 
znění zákona č. 307/1999 Sb. 
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zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 
zákonů 
zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů 
(zákon o státním občanství České republiky) 
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 
(zákon o evidenci obyvatel) 
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti 
podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 
zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech 
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 
zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 
dalších zákonů 
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně 
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) 
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti 
zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) 
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
 
Povinnost zveřejňovat informace vyplývá pro povinný subjekt z ustanovení § 5 zákona o 
svobodném přístupu k informacím. Kontrolu dodržování zákona o svobodném přístupu k 
informacím ve vztahu k obcím, resp. krajům provádí Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
Ministerstva vnitra, a to pouze v případě dotazů, směřujících do oblasti samostatné působnosti 
a pouze stran procesních aspektů procesu vyřizování žádostí dle tohoto zákona. Kontrolu 
poskytování informací obcemi v přenesené působnosti vykonávají krajské úřady (tj. v případě 
Městského úřadu Kroměříž Krajský úřad Zlínského kraje), kontrolu poskytování informací 
krajskými úřady při výkonu přenesené působnosti pak jednotlivá ministerstva a ústřední 
správní úřady, do jejichž působnosti příslušné informace spadají (např. kontrolu poskytování 
informací z oblasti stavebního řízení by u krajských úřadů vykonávalo Ministerstvo pro místní 
rozvoj).  
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Obecně lze konstatovat, že doba uchování informací se na Městském úřadu Kroměříž řídí 
spisovým a skartačním plánem, který tvoří přílohu Spisového řádu Městského úřadu Kroměříž. 
 
Ad: Žádám o zaslání elektronicky naskenovaný Sazebník úhrad za poskytování informací na 
žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím zákona č. 
106/1999 Sb. 
 
Přílohou k tomuto sdělení Vám zasíláme požadovaný dokument. 
 
Ad: Kolik bylo město Kroměříž vydáno rozsudků k právnímu předpisu dle zákona č. 106/99 Sb. 
Kolik činily finanční náklady na soudy. 
 
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů nebyly vůči městu Kroměříž vydány žádné rozsudky, finanční náklady na soudy tak 
nebyly žádné. 
 
 
Ad: Jaké probíhají úpravy, revitalizace města. 
 
Vzhledem k tomu, že z dotazu není patrné, zda se jedná o úpravy a revitalizace veřejného 
prostranství, popřípadě jaké jiné, sdělujeme za město Kroměříž, že v roce 2020 probíhají v 
rámci regenerace městských památkových rezervací, městských památkových zón a dalšího 
rozvoje tyto akce: 
 
1) Restaurování sloupu se sochou Panny Marie – Velké náměstí, Kroměříž 
2) Odvlhčení sklepních prostor domu č. p. 31 - Kanovnický dům – Jánská ulice 
3) Repase oken a výkladce domu – historický dům - Vodní ulice č. p. 55 
4) Obnova vnějších omítek uliční fasády - historický dům - Vodní ulice č. p. 55 
5) Kostel sv. Mořice - restaurování vitrážových oken 
6) Radnice – oprava skeletového ciferníku věžních hodin 
7) Odpočinkový a běžecký okruh Šlajza 
8) Základní školy Oskol, U Sýpek, Slovan a Zachar – vybudování a vybavení odborných 
učeben, IT infrastruktury a bezbariérovosti 
 
Ostatní akce jsou ve fázi přípravy (studie, různé stupně projektových dokumentací). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Petra Svačinová 
právník úřadu  
 

 



 

Sazebník úhrad za poskytování informací 
 
Město Kroměříž stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f)  zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 17 tohoto 

zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn 

za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a na základě § 

102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“): 

 

Čl. I. 

Náklady na pořízení kopií a tisku 

 

1. Za pořízení jedné kopie: 

černobílá jednostranná kopie formátu A4  2,00 Kč 

černobílá oboustranná kopie formátu A4   3,00 Kč 

černobílá jednostranná kopie formátu A3   3,00 Kč 

černobílá oboustranná kopie formátu A3    4,00 Kč 

barevná jednostranná kopie formátu A4    12,00 Kč 

barevná oboustranná kopie formátu A4  24,00 Kč 

barevná jednostranná kopie formátu A3  23,00 Kč 

barevná oboustranná kopie formátu A3  46,00Kč 

 

2. Cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku: 

černobílý formát A4                         2,00 Kč/stránka 

barevný formát A4                          4,00 Kč/stránka 

černobílý formát A3                           5,00 Kč/stránka 

barevný formát A3                                   10,00 Kč/stránka 

 

c) Cena pořízení elektronické kopie (skenování)    2,00 Kč/stránka 

 

Čl. II. 

Náklady na opatření technických nosičů dat 

 

CD, DVD               podle pořizovacích nákladů 

nosič – USB               podle pořizovacích nákladů 

jiný technický nosič dat           podle pořizovacích nákladů 

 

Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat,  na který bude možné požadované 

informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována. 

 

 

 

 



 

Čl. III. 

Náklady na odeslání informací žadateli 

 

1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty, s.p.; balné se 

neúčtuje. 

 

2. Zaslání informace elektronickou poštou žadatel nehradí. 

 

Čl. IV. 

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 

 

1. Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace se považuje vyhledávání informací trvající 

více než jednu hodinu.  

 

2. Mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací se rozumí zejména: 

a) činnost, která jde nad rámec běžného bezplatného vyhledávání informací, nebo při ní 

dochází ke zvýšenému vytížení pracovníků, a to do značné míry na úkor plnění ostatních 

povinností, 

b) situace, kdy požadované informace se týkají velkého časového období a je zapotřebí 

provést vyhledávání v mnoha spisech, vč. archiválií. 

 

3. Za mimořádné vyhledávání informací se stanoví sazba 180,- Kč za jednu hodinu práce 

jednoho zaměstnance města Kroměříž a pak 90,- Kč za každou započatou půlhodinu práce 

jednoho zaměstnance města Kroměříž při vyhledávání informací. Tato sazba je odvozena od 

ročních nákladů na platy zaměstnanců města podle schváleného rozpočtu pro rok 2020. 

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci bude úhrada dána 

součtem částek připadajících na každého pracovníka, 

 

4. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. 

náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace. 

 

Čl. V. 

Ostatní ustanovení 

 

1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím 

požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100,- Kč, nebude 

úhrada požadována. 

 

2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může tajemník úřadu od úhrady nákladů zcela nebo 

zčásti upustit na základě žádosti žadatele. 

 

3. Úhrada v souvislosti s poskytnutím informací podle tohoto sazebníku se neplatí, pokud 

žádost o poskytnutí informace je vyřizována provedením úkonu, který je zahrnut do sazebníků 



 

správních poplatků (z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; 

úhrada požadovaná po žadateli se v tomto případě řídí zákonem o správních poplatcích. 

 

4. Tento sazebník se stanoví na účetní období roku 2020. 

 

5. Tento sazebník byl schválen usnesením Rady města Kroměříž č. 900 ze dne 19.12.2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


