
 

Výroční zpráva města Kroměříže o poskytování informací podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
v roce 2019. 
  
Výroční zpráva je zpracována a zveřejněna v souladu s ustanovením § 18 odst. 1  zákona  č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„InfZ“). 
 
Město Kroměříž a jeho orgány je povinným subjektem podle InfZ. 
V souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Kroměříž v roce 2019 vyřizoval žádosti o 
informace podle InfZ odbor právní. 
 
Výroční zpráva se v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 a § 14 odst. 4 InfZ vztahuje pouze na 
žádosti o informace podané písemně, včetně žádostí podaných prostřednictvím sítě nebo 
služby elektronických komunikací, splňující náležitosti stanovené InfZ. 
 
 

Počet podaných žádostí o 
informace            

dle InfZ :         65                          

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:    

12 
z toho 4 
částečně    

Počet podaných odvolání proti 
rozhodnutí           

o odmítnutí žádosti         2     

Počet rozsudků soudu ve věci přezkoumání         0      
zákonnosti rozhodnutí povinného 
subjektu        

o odmítnutí žádosti o poskytnutí 
informace:        

Počet poskytnutí výhradních licencí:           0     

Počet stížností podaných podle § 16a InfZ   4     

 
 

 
Jelikož nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí města 
Kroměříže nebo jeho orgánů jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí 
informace, není součástí výroční zprávy žádný opis podstatných částí rozsudku soudu, ani 
přehled výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a 
povinnostech dle InfZ.  
 
S ohledem na skutečnost, že nebyla poskytnuta žádná výhradní ani nevýhradní licence 
v souvislosti s poskytnutím informace, která je předmětem ochrany práva autorského, není 
součástí výroční zprávy odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence. 
 



 

V roce 2019 byly podány 4 stížnosti podle § 16a InfZ, z toho 1 neoprávněně (informace byla 
poskytnuta v zákonné lhůtě). Ve 3 případech bylo důvodem podání stížnosti neposkytnutí 
informace v zákonem stanoveném termínu (§ 16a odst. 1 písm. b) InfZ); stížnosti byly vyřízeny 
dodatečným poskytnutím informace (§ 16a odst. 5 InfZ). 
 
 
Další informace vztahující se k uplatňování InfZ: 
 
V porovnání s předchozím kalendářním rokem došlo k podstatnému navýšení počtu podaných 
písemných žádostí o poskytnutí informace z 25 na 65.  
 
Z uvedeného počtu byla 1 písemně podaná žádost odložena v souladu s ustanovením § 14 
odst. 5 písm. c) InfZ, jelikož se požadované informace netýkaly působnosti města Kroměříže. 
  
Podané žádosti o informace se týkaly zejména:  
 
- informací z výkonu přenesené působnosti – především se jednalo o informace o správních  
  řízeních (28 žádostí), 
- informací z činnosti samosprávy (37 žádostí). 
 

 
V roce 2019 nebyla v žádném případě požadována úhrada nákladů za poskytování informací. 
 
 
 
Zpracoval: JUDr. Irena Gráfová, právník úřadu 
 
 
 
Tuto výroční zprávu vzala Rada města Kroměříž na vědomí na 33. schůzi, konané dne 
30. 1. 2020, usnesením č. 958. 
 

  


