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O d  v o d n  n í: 
Odvoláním (PaKO 2015/02/03/002/Odv) ze dne 3.3.2015 ú astník ízení napadl rozhodnutí Magistrátu 
m sta Opavy ze dne 27. 02. 2015 .j. MMOP 15509/2015/TAJ (dále jen rozhodnutí . 1) a odvoláním (PaKO 
2015/02/04/002/Odv) ze dne 3.3.2015 rozhodnutí Magistrátu m sta Opavy ze dne 27. 02. 2015 .j. MMOP 
15516/2015/TAJ (dále jen rozhodnutí . 2) s tím, že rozhodnutí ú adu je v rozporu s dosavadní judikaturou, 
neb ZSPI je nutno aplikovat i na p ípady, kdy žadatel žádá o zaslání listin jako jsou zápisy ze zasedání 
zastupitelstva a zápisy ze sch ze rady a obec je tak povinna tyto zápisy poskytnout nejenom lenu 
zastupitelstva, ale i jiným osobám. 
 
Rozhodnutím . 1 magistrát odmítl žádost ú astníka ízení (PaKO 2015/02/03) ze dne 06. 02. 2015 
s odkazem na ustanovení § 16 odst. 2 písm. e) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen „zákon o obcích“), rozhodnutím . 2 magistrát odmítl žádost ú astníka ízení 
(PaKO 2015/02/04) ze dne 27. 02. 2015 s odkazem na ustanovení § 101 odst. 3 zákona o obcích. 
 
Magistrát s využitím ustanovení § 20 odst. 4 ZSPI ve vazb  na ustanovení § 2 až § 8 Sp  podle kterých má 
dbát, aby p ijaté ešení odpovídalo okolnostem daného p ípadu a aby p i rozhodování skutkov  shodných 
nebo skutkov  obdobných p ípad  nevznikaly neod vodn né rozdíly, vydává ve v ci obou odvolání majících 
obdobný skutkový základ a žadatele spole né rozhodnutí dle ustanovení § 87 Sp . 
 
V dané v ci je pro další postup magistrátu rozhodující rozhodnutí Krajského ú adu Moravskoslezského kraje 
.j. MSK 27319/2015 ze dne 9.3.2015, kterým krajský ú ad jako odvolací orgán zrušil jiná rozhodnutí 

magistrátu v obdobných v cech, když magistrát ze stejného d vodu odmítl žadateli poskytnutí informace 
spo ívající v poskytnutí zápis  z ze zasedání zastupitelstva a sch zi rady. V daném p ípad  odvolací orgán 
vyslovil závazný právní názor, že magistrát je povinen poskytnout odvolateli požadované dokumenty. Jelikož 
právní názor odvolacího orgánu v od vodn ní tohoto rozhodnutí je p esv d ivý, p ijal magistrát tento názor 
za sv j. Odvolací orgán zde vycházel z rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 40/2004, podle 
n hož: Neve ejnost sch ze rady obce ani právo lena zastupitelstva obce nahlížet do zápisu ze sch ze rady 

obce (§ 101 odst. 1 a 3 zákona . 128/2000 Sb., obecního z ízení) neomezují samy o sob  právo na 

informace ( l. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) ohledn  skute ností obsažených v takovém 

zápisu. Povinný subjekt poskytující informace ze zápisu ze sch ze rady obce jiné osob  než lenu 

zastupitelstva obce je povinen zajistit zákonem stanovenou ochranu práv a svobod jiných osob zp soby 

p edvídanými v § 12 zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím; to ovšem neplatí, pokud 

ob an obce požaduje informace z usnesení rady, k nimž má podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona . 128/2000 

Sb., obecního z ízení, zaru en p ímý p ístup formou nahlédnutí a po ízení výpis .  
 
Odvolatel je ob anem Statutárního m sta Opavy, navíc i lenem kontrolního výboru. Poskytované zápisy ze 
zasedání zastupitelstva a sch zí rady neobsahují informace, jejichž poskytnutí je vylou eno.  
 
Vycházeje se shora uvedeného magistrát svá doposud vydaná a nepravomocná rozhodnutí ruší a odvolateli 
poskytuje požadované informace zasláním elektronických kopií požadovaných dokument  v rámci 
samostatného dokumenty ze dne 17. 3. 2015 .j. MMOP  31934/2015 /8440/2015/TAJ  

 
Pou ení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 ZSPI a ustanovení § 87 Sp  podat 
odvolání ke Krajskému ú adu Moravskoslezského kraje prost ednictvím Magistrátu m sta Opavy do 15 dn  
ode dne jeho doru ení.  
 
„Otisk ú edního razítka“ 
 
 
 
JUDr. Tomáš Elis v.r. 
tajemník Magistrátu m sta Opavy 
 




