
Žádost o informace 

Povinný subjekt:
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 

V Praze dne 31.8. 2019

Vážení,

 žádám v souladu se zákonem o
hlavním městě Praze a zákonem o svobodném přístupu k informacím
(„infozákon“) o „analýzu týkající se rozsahu povinnosti vydavatele
periodického tisku územního samosprávného celku“

V případě, že si nejste jistí, jestli mi mnou požadované informace
předávat můžete nebo musíte, uvádím následující:

 nejsem třetí osoba a mám právo na všechny
informace, kterými samospráva disponuje a i ty které jsou chráněné
autorským právem, jak mimo jiné dokládá i Stanovisko odboru veřejné
správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 1/2016:

Zastupitel požádá o informace s odkazem na zákon o obcích a
zároveň na zákon o svobodném přístupu k informacím V takovém
případě se zákon o svobodném přístupu k informacím uplatní v plném
rozsahu, nikoli pouze subsidiárně, protože zastupitel výslovně odkázal
na zákon o svobodném přístupu k informacím a tudíž jeho vůlí je, aby
jeho žádost byla vyřizována v režimu tohoto zákona. Nemohou však
být aplikována ta jeho ustanovení, která by vedla k menšímu rozsahu
práva na informace (tj. hmotněprávní ustanovení omezující
zpřístupnění informace a ta hmotněprávní ustanovení, která jdou k tíži
zastupitele). To znamená, že nelze aplikovat § 7 až 11, ani § 17 SvInf. 

Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.



S pozdravem     
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Věc : Poskytnutí informace 
 

 
 

Vážený pane  
 

na základě vaší žádosti o informaci ze dne 31.8.2019, po přezkoumání všech právních 
aspektů aplikovatelných k ust. § 11, odst. 2, písm. c) zák. č. 106/99 Sb. a § 51, odst. 2, písm. 
c) zák. č. 131/2000 Sb. a vztahujících se k meritu vaší žádosti, Vám v příloze poskytujeme 
právní analýzu AK SCHOUR a PARTNERS „Posouzení rozsahu povinnosti vydavatele 
periodického tisku územního samosprávného celku uveřejnit sdělení členů zastupitelstva“ ze 
dne 7. června 2019. V souvislosti s ochranou dle práva autorského Vás upozorňujeme na čl. 
9 právní analýzy (Omezení využití stanoviska) a žádáme Vás o striktní dodržování zásad 
této ochrany, zejména jste povinen bez souhlasu autora dbát zákaz šíření, zveřejnění či 
poskytnutí analýzy jakožto díla třetím osobám. 

 
S pozdravem 

 

 
 

Mgr. Michal Prošek 
vedoucí legislat..práv. odboru 

 
Příloha : Právní analýza AK ACHOUR a PARTNERS ze dne 7. června 2019 

„Posouzení rozsahu povinnosti vydavatele periodického tisku územního 
samosprávného celku uveřejnit sdělení členů zastupitelstva“ 
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