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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane zastupiteli, 
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vašim 5 žádostem o informace ze dne 28.1.2023: 
 
Vážení, 
žádám současně dle zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.) a také jako 
zastupitel dle zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.) o následující informace: 
 

1. všechny materiály projednané radou statutárního města Chomutova na jednání rady, které 
se uskutečnilo dne 16. 1. 2023, včetně všech příloh a důvodových zpráv. 

 
Stanovisko ministerstva vnitra k posuzování takové žádosti o informace Vám zasílám pro 
informaci v příloze. 

 
2. všechny materiály projednané radou statutárního města Chomutova na jednání rady, které 

se uskutečnilo dne 1. 11. 2022, včetně všech příloh a důvodových zpráv. 
3. všechny materiály projednané radou statutárního města Chomutova na jednání rady, které 

se uskutečnilo dne 21. 11. 2022, včetně všech příloh a důvodových zpráv. 
4. všechny materiály projednané radou statutárního města Chomutova na jednání rady, které 

se uskutečnilo dne 5. 12. 2022, včetně všech příloh a důvodových zpráv. 
5. všechny materiály projednané radou statutárního města Chomutova na jednání rady, které 

se uskutečnilo dne 13. 12. 2022, včetně všech příloh a důvodových zpráv 
 
sděluje následující:  
 
Požadované materiály z jednání Rady statutárního města Chomutova, ze dnů 1.11.2022, 
21.11.2022, 5.12.2022, 13.12.2022 a 16.1.2023 Vám poskytujeme, s ohledem na velikost, 
prostřednictvím úschovny statutárního města Chomutova, odkaz: 

, heslo:   
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Odkaz bude dostupný do 24.2.2023, v případě, že byste se do té doby nestihl připojit, je možné 
platnost odkazu po předchozí domluvě prodloužit. 
 
S ohledem na skutečnost, že jste si žádal jak podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tak i podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou Vám poskytnuty všechny 
požadované dokumenty.  
 
V prvé řadě je třeba uvést, že je rozdíl mezi materiály, ke kterým máte přístup podle zákona o 
obcích, díky své funkci zastupitele – informace vypovídající o samostatné působnosti obce a 
materiály, které spadají do vyhrazené kompetence rady města, ke kterým jako zastupitel přístup na 
základě zákona o obcích nemáte (pro úplnost posíláme stanovisko MVČR č. 1/2016 ve verzi 
aktualizované k 1. červnu 2022, abychom předešli případným nedorozuměním vzniklým z částečné 
rozdílnosti verzí).  
 
Materiály, které spadají do vyhrazené kompetence Rady města (§ 102 odst. 2 zákona o obcích) Vám 
posíláme podle zákona o svobodném přístupu k informacím, avšak v anonymizované podobě. 
Materiálů spadajících do vyhrazené kompetence Rady města, obsahujících osobní údaje, je 
minimum. 
 
K poskytnutým informacím si ještě dovolím odcitovat odstavec z výše uvedeného stanoviska MVČR 
č. 1/2016 „Pro úplnost je možné uvést, že zpřístupnění „chráněných“ údajů členovi zastupitelstva 
obce neznamená, že tato osoba může dotčené údaje bez dalšího volně šířit či využívat. Jestliže 
zastupiteli byly v souladu se zákonem poskytnuty určité informace (např. osobní údaje), které jinak 
nejsou volně šiřitelné či zveřejnitelné, odpovídá tento zastupitel (nikoli obec, která mu dané 
informace poskytla v souladu se zákonem) i za případné protiprávní nakládání s nimi. Tato 
odpovědnost je přitom nejen majetková (občanskoprávní), ale potencionálně i správní či trestní.“ 
 
Konkrétní důvodové zprávy, požadované ve Vašich žádostech, adresovaných přímo tajemníkovi 
MMCH ze dnů 16.1.2023 a 17.1.2023, nebudou vyřizovány samostatně podle zákona o obcích, 
protože jsou již obsaženy v tomto poskytnutí veškerých materiálů včetně důvodových zpráv a 
příloh. 
 

 
Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 
statutární město Chomutov 

 


