
 

 

Povinně zveřejňované 

informace obcí podle zákonů: 
 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění 

 

Zákon o č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

 

Zákon č. 500/2004, správní řád 

  



A) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění 

§ 5 

(1) Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých 

úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení 

jejich kopie, tyto informace: 

a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých 

provozuje svoji činnost, 

b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze 

podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet 

rozhodnutí o právech a povinnostech osob, 

c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného 

subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, 

které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je 

třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a 

místo, kde lze takový formulář získat, 

d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i 

jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat, 

e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a 

rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a 

které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, 

kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí, 

f) sazebník úhrad za poskytování informací, 

g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování 

informací (§ 18), 

h) výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4, 

i) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7, 

j) elektronickou adresu podatelny. 

 

(2) Povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v úředních hodinách zpřístupnit 

a) právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti, 

b) seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, 

které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních 



smluv2b) podle § 14a, a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis 

nebo kopii. 

 

(3) Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých způsobem podle § 4a 

odst. 2 písm. e) a f), informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo 

mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit 

doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah. 

 

(4) Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 a 2 též 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato povinnost se nevztahuje na povinné 

subjekty, které jsou pouze fyzickými osobami. V případě informací uvedených v odstavci 2 

písm. a) postačuje ke splnění této povinnosti uvedení odkazu na místo, kde jsou tyto 

informace již zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup. Strukturu 

zveřejňovaných informací stanoví prováděcí právní předpis. 

 

 

§ 18 

(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející 

kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona 

obsahující následující údaje: 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled 

všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech 

a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a 

nákladů na právní zastoupení, 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence, 

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení, 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 

 

  



B) Zákon o č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

 

§ 12 

(4) Obec vede evidenci právních předpisů, které vydala. Evidence právních předpisů 

obsahuje číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, 

datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti. Právní předpisy obce 

se označují pořadovými čísly. Číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního 

roku. 

(5) Právní předpisy obce a jejich evidence musí být každému přístupny u obecního úřadu v 

obci, která je vydala. Nařízení vydané obcí vykonávající rozšířenou působnost musí být 

každému přístupné též u obecních úřadů působících v jejím správním obvodu. 

(6) Obec zašle obecně závaznou vyhlášku obce neprodleně po dni jejího vyhlášení 

Ministerstvu vnitra. Obec zašle nařízení obce neprodleně po dni jeho vyhlášení krajskému 

úřadu. 

 

 

§ 39 

(1) Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou 

nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně 

zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů 

před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce3b) obecního úřadu, 

aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit 

způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné. 

Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona15a) platnými ke dni 

zveřejnění záměru. 

(2) Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě 

a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být 

zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, 

je právní jednání neplatné. 

(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pronájem bytů nebo hrobových míst anebo o 

pronájem, pacht nebo výpůjčku majetku obce na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o 

pronájem, pacht, výprosu nebo výpůjčku právnické osobě zřízené nebo založené obcí nebo 

právnické osobě, kterou obec ovládá49). 

 

 



§ 92 

(1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. 

Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce 

svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, 

požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání 

zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena 

obecnímu úřadu. 

 

 

§ 93 

(1) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání 

zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce3b) obecního úřadu alespoň 7 dní před 

zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě 

obvyklým. 

 

  



C) Zákon č. 500/2004, správní řád  

 

§ 26 

(1) Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. 

Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední 

desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na fyzické osoby, které vykonávají působnost 

správního orgánu, s výjimkou podnikajících fyzických osob, u nichž výkon této působnosti 

souvisí s předmětem podnikání. 

(3) Není-li správní orgán schopen zajistit zveřejnění obsahu úřední desky způsobem 

umožňujícím dálkový přístup podle odstavce 1, uzavře osoba uvedená v § 160 odst. 1, jejíž je 

tento správní orgán součástí, s obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má 

sídlo, veřejnoprávní smlouvu (§ 160) o zveřejňování obsahu úřední desky způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

(4) Nedojde-li k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle odstavce 3, postupuje se v případě 

obecního úřadu podle zvláštního zákona.18) V případě jiného správního orgánu rozhodne 

nadřízený správní orgán, že pro něj bude tuto povinnost vykonávat sám nebo že jejím 

vykonáváním pověří jiný podřízený věcně příslušný správní orgán ve svém správním obvodu. 

Rozhodnutí nadřízeného správního orgánu se zveřejní nejméně po dobu 15 dnů na úřední 

desce správního orgánu, který povinnost neplnil. 


