
- 1 - 
 

Zápis kontrolního výboru  

z kontroly dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ) 

 

Ke dni 15.1.2019 byla provedena kontrola dodržování InfZ ze strany Obecního úřadu Velké Přílepy na 

internetových stránkách obce www.velke-prilepy.cz 

Zjištěné nedostatky: 

Chybějící informace Povinně zveřejňované dle §5 odst. 4 InfZ na internetových stránkách obce dle 

zákonem určené struktury: 

3. Organizační struktura: chybí údaje o Příspěvkových organizacích zřizovaných obcí 

4.1. Kontaktní poštovní adresa: zcela chybí údaje 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: zcela chybí údaje 

12. Formuláře – zcela chybí odkazy na používané formuláře obce 

14.2. Vydané právní předpisy – na vloženém odkaze na Úřední desku obce se žádné právní předpisy 

obce (vyhlášky, interní instrukce, směrnice, pokyny) nenacházejí a zcela tak chybí 

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací – přes jeho existenci vydaný sazebník úhrad zde není 

zveřejněn 

 

Návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků: 

Po oznámení zjištěných nedostatků kontroly dne 16.1.2019 byly výše uvedené nedostatky odstraněny 

a další opatření tak nejsou potřebná. 

 

Chybějící informace dle § 4b odst. 1 InfZ na internetových stránkách obce: 

§ 4b Poskytování informací zveřejněním 

(1) Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých 

byla vytvořena; při zveřejnění takové informace v elektronické podobě musí být jeden z 

těchto formátů otevřený a, je-li to možné, též strojově čitelný. Je-li to možné a vhodné, 

zveřejní povinný subjekt spolu s informací též metadata, která se k ní vztahují. Formát i 

metadata by měly co nejvíce splňovat otevřené formální normy. 

 

§3  odst. 7) Strojově čitelným formátem se pro účely tohoto zákona rozumí formát datového souboru 

s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z 

tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury. 

 

Zákon č. 222/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a 

který nabyl účinnosti již 10.9.2015.  

Od tohoto data však obec chybně stále zveřejňuje veškeré dokumenty pouze jako scanované 

obrázky, které nejsou otevřené a neumožňují vyhledávání či strojové čtení což je v rozporu s § 4b 

odst. 1 InfZ.  

http://www.velke-prilepy.cz/
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Jde např. o pozvánky a zápisy ze zasedání zastupitelstev obce, vyhlášky, dokumenty stavebního 

úřadu, informace o rozpočtu obce a všechny ostatní dokumenty zveřejňované povinně na úřední 

desce! Celá úřední deska obce je tak přes 3 roky vedena v rozporu s platným InfZ!!!  

Návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků: 

Po oznámení zjištěných nedostatků kontroly dne 16.1.2019 byly výše uvedené nedostatky odstraněny 

a další opatření tak nejsou potřebná. 

 

Chybějící informace dle § 5 odst.3 InfZ Zveřejňování informací na internetových stránkách obce: 

§ 5 odst.3 Zveřejňování informací 

Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

Po celý kalendářní rok 2018 nejsou na internetových stránkách obce zveřejňovány informace, které 

byly poskytnuty na žádost dle § 4a InfZ. Poslední zveřejněné informace jsou z 19.12.2017. 

 

Návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků: 

Okamžitá náprava zveřejňování u nově poskytovaných informací na žádost a zveřejnění všech 

poskytnutých informací na žádost za rok 2018 do termínu 28.2.2019. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dne 29.1.2019 

Kontrolu provedl Vlastimil Zaviačič, člen kontrolního výboru, podpis ………………………………… 

 

podpis osoby jehož činnosti se kontrola týkala:   Věra Čermáková, podpis ………………………………………….. 

 

Usnesení kontrolního výboru:  

Po oznámení zjištěných nedostatků kontroly dne 16.1.2019 byla většina nalezených nedostatků 

odstraněna. Nebyl však odstraněn nedostatek "Chybějící informace dle § 5 odst. 3 InfZ, tj. zveřejnění 

poskytnutých informací na žádost na internetových stránkách obce za rok 2018". Kontrolní výbor 

požaduje zveřejnění poskytnutých informací na žádost za rok 2018 nejpozději do termínu 28.2.2019 a 

u nově poskytovaných informací na žádost, zveřejnění do 15 dnů od poskytnutí informací. 

 

Petr Špindler, předseda kontrolního výboru obce Velké Přílepy ………………………………………………………….. 

 

Příloha: Vyjádření  kontrolované osoby starostky obce paní Věry Čermákové k Zápisu kontrolního 

výboru 


