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Vypraveno dne: 17.12.2014

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Kroměříž, kancelář úřadu, jako věcně a místně příslušný orgán povinného subjektu (dále
jen „povinný subjekt“) podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) rozhodl ve věci žádosti XXX o poskytnutí informace podle
zákona, týkající se zaslání právního rozboru na posouzení, zda je Mgr. Daniela Hebnarová ředitelkou
Domu kultury v Kroměříži podle § 15 odst. 1 zákona a v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona
takto:
žádost se odmítá.

Odůvodnění:
Dne 5.12.2014 byla do elektronické podatelny Městského úřadu Kroměříž doručena žádost žadatele
podle zákona, kterou požádal Městský úřad Kroměříž jako subjekt povinný podle § 2 odst. 1 zákona o
poskytnutí informace, týkající se zaslání právního rozboru, zda je Mgr. Daniela Hebnarová ředitelkou
Domu kultury v Kroměříži.
Požadovaná informace má povahu informace o názorech, kterou pověřený subjekt není dle § 2 odst. 4
zákona povinen poskytnout, jelikož tento právní názor sdělila starostovi města Kroměříže služebně
podřízená osoba. Jedná se o osobní hledisko jedince.
Režim zákona nestanovuje povinnost vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice.
Ustanovení § 2 odst. 4 zákona nemá v žádném případě sloužit k nepřiměřenému zužování práva na
informace, má pouze zamezit žádostem o informace mimo sféru zákona; týká se především žádostí o
právní analýzy. K vypracování takových materiálů a informací o nich nemůže být povinný subjekt nucen
na základě své informační povinnosti, neboť taková úprava by byla zcela proti původnímu smyslu
tohoto institutu.
Na základě výše uvedených skutečnosti povinný subjekt rozhodl o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace dle výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21,
Zlín, PSČ 761 90.
Odvolání se podává u Městského úřadu Kroměříž, kanceláře úřadu, Velké náměstí č. 115, 767 01
Kroměříž, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

JUDr. František Dočekal, Ph.D.
tajemník

