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ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Předboj jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl 
v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ o žádosti

(dále jen „žadatel“),
ze dne 16. 12. 2021 o poskytnutí informace „1) z poskytnuté informace vyplývá, že spisovou 
službu vykonáváte v informačním systému MUNIS, kolik v Kč stojí roční provoz této spisové 
služby,
2) za kolik Kč byla spisová služba pořízena,
3) kdy došlo ke schválení předmětné spisové služby zastupitelstvem obce, případně žádám o 
odkaz na jednání zastupitelstva,
4) od kdy, ve tvaru den, měsíc a rok je spisová služba využívána,
5) bylo vyhlášeno výběrové řízení na volbu spisové služby,
6) jaké další programy spisové služby bylo možné využít,
7) z jakého důvodu nepostupujete při přijímání zpráv na elektronické adrese 
podatelna@predboj.cz v souladu s vyhláškou č. 259/2012 Sb., konkrétně s § 8 odst. 4,
8) je zastupitelstvu známo, že se v souvislosti s bodem 7) dopouštíte přestupku,
9) kdo ve tvaru jméno a příjmení je zodpovědný za dodržování zákonů za strany obce 
Předboj,
10) v odpovědi na žádost o informace uvádíte, že spisovou službu spravuje Triada, spol. s r.o. 
bez uvedení bližších údajů. V obchodním rejstříku jsem nalezl společnost TRIADA, spol. s 
r.o., jedná se o totožnou společnost nebo jinou,
11) jestliže se jedná o totožnou společnost tak, proč uvádíte její nepřesný název, jde o 
nedbalost osoby, která věc vyřizuje nebo záměr,
12) jak často dochází ze strany TRIADA, spol. s r.o. ke spravování spisové služby MUNIS,
13) jaká je cena v Kč za jednu hodinu práce společnosti TRIADA, spol. s r.o.
14) pokud TRIADA, spol. s r.o. provádí nějakou činnost v souvislosti se spravováním spisové 
služby, provádí práce on-line nebo osobně na obecním úřadě“ (dále jen „žádost“), takto:

Žádost žadatele se dle § 15 odst. 1 InfZ

ODMÍTÁ,
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a to v její části
„2) za kolik Kč byla spisová služba pořízena,
3) kdy došlo ke schválení předmětné spisové služby zastupitelstvem obce, případně žádám o 
odkaz na jednání zastupitelstva,
6) jaké další programy spisové služby bylo možné využít,
7) z jakého důvodu nepostupujete při přijímání zpráv na elektronické adrese 
podatelna@predboj.cz v souladu s vyhláškou č. 259/2012 Sb., konkrétně s § 8 odst. 4,
9) kdo ve tvaru jméno a příjmení je zodpovědný za dodržování zákonů za strany obce 
Předboj“, neboť v případě
ad 2) Obecní úřad Předboj takovými informacemi nedisponuje,
ad 3) taková skutečnost nenastala, tedy Obecní úřad Předboj takovými informacemi 
nedisponuje,
ad 6) Obecní úřad Předboj takovými informacemi nedisponuje,
ad 7) Obecní úřad Předboj takovými informacemi nedisponuje,
ad 9) v požadovaném tvaru nelze jednoznačně odpovědět.

Odůvodnění:
Obecní úřad Předboj (dále také „povinný subjekt“) obdržel dne 11. 12. 2021 žádost žadatele, 
v níž žadatel žádá o poskytnutí informace
„1) z poskytnuté informace vyplývá, že spisovou službu vykonáváte v informačním systému 
MUNIS, kolik v Kč stojí roční provoz této spisové služby,
2) za kolik Kč byla spisová služba pořízena,
3) kdy došlo ke schválení předmětné spisové služby zastupitelstvem obce, případně žádám o 
odkaz na jednání zastupitelstva,
4) od kdy, ve tvaru den, měsíc a rok je spisová služba využívána,
5) bylo vyhlášeno výběrové řízení na volbu spisové služby,
6) jaké další programy spisové služby bylo možné využít,
7) z jakého důvodu nepostupujete při přijímání zpráv na elektronické adrese 
podatelna@predboj.cz v souladu s vyhláškou č. 259/2012 Sb., konkrétně s § 8 odst. 4,
8) je zastupitelstvu známo, že se v souvislosti s bodem 7) dopouštíte přestupku,
9) kdo ve tvaru jméno a příjmení je zodpovědný za dodržování zákonů za strany obce 
Předboj,
10) v odpovědi na žádost o informace uvádíte, že spisovou službu spravuje Triada, spol. s r.o. 
bez uvedení bližších údajů. V obchodním rejstříku jsem nalezl společnost TRIADA, spol. s 
r.o., jedná se o totožnou společnost nebo jinou,
11) jestliže se jedná o totožnou společnost tak, proč uvádíte její nepřesný název, jde o 
nedbalost osoby, která věc vyřizuje nebo záměr,
12) jak často dochází ze strany TRIADA, spol. s r.o. ke spravování spisové služby MUNIS,
13) jaká je cena v Kč za jednu hodinu práce společnosti TRIADA, spol. s r.o.
14) pokud TRIADA, spol. s r.o. provádí nějakou činnost v souvislosti se spravováním spisové 
služby, provádí práce on-line nebo osobně na obecním úřadě“.

V případě ad 2) nelze sdělit cenu za pořízení spisové služby, neboť elektronická spisová 
služba od společnosti TRIADA, spol. s r.o. byla zřízena v roce 2008 a dokumenty z tohoto 
období již proběhly skartačním řízením.

V případě ad 3) platí, že základní podmínkou pro poskytnutí informace je v souladu s § 3 
odst. 3 InfZ samotná existence požadované informace, přičemž však v tomto případě povinný 
subjekt takovou informaci nemá k dispozici, neboť Zastupitelstvo obce Předboj v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, např. schvaluje program 



rozvoje obce či rozpočet, závěrečný účet obce a účetní závěrku, ale není povinno schvalovat 
každý jednotlivý konkrétní účetní případ. Pokud tedy nejednalo o pořízení programového 
vybavení pro spisovou službu, stalo se tak v souladu s cit. zákonem, ale povinný subjekt pak 
logicky nemůže poskytnout informaci požadovanou žadatelem.

V případě ad 6) opět s ohledem na rok pořízení elektronické spisové služby není tato 
informace stávajícímu Obecnímu úřadu známa.

V případě ad 7) se jedná o dotaz na názor, kdy navíc není povinnému subjektu známo, že by 
při přijímání zpráv na adrese podatelna@predboj.cz nepostupoval v souladu s žadatelem 
uváděným § 8 odst. 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb.

V případě ad 9) pak nelze v požadovaném tvaru odpovědět. Obecně lze uvést, že každý 
člověk odpovídá za své jednání, tedy i každá osoba, ať již se jedná o zastupitele či 
zaměstnance odpovídá za dodržování (nejen) zákonů v rozsahu výkonu funkce či práce.

S ohledem na výše uvedené rozhodl Obecní úřad Předboj tak, že žádost o poskytnutí 
informací v rozsahu „2) za kolik Kč byla spisová služba pořízena,
3) kdy došlo ke schválení předmětné spisové služby zastupitelstvem obce, případně žádám o 
odkaz na jednání zastupitelstva,
6) jaké další programy spisové služby bylo možné využít,
7) z jakého důvodu nepostupujete při přijímání zpráv na elektronické adrese 
podatelna@predboj.cz v souladu s vyhláškou č. 259/2012 Sb., konkrétně s § 8 odst. 4,
9) kdo ve tvaru jméno a příjmení je zodpovědný za dodržování zákonů za strany obce 
Předboj“ odmítl.

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím Obecního úřadu Předboj odvolání ke 
Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Pavla Příšovská
starostka

Obdrží: 

povinný subjekt do spisu
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