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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 15/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 26. května 2014

Rada města Čelákovic:

588. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 3.6, 3.7, 4.9 a 4.10.

589. Jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.

590. Jmenuje Ing. Bohumila Klicperu ověřovatelem zápisu.

591. Schvaluje zápis z RM č. 14 ze dne 12. 5. 2014.

592. Revokuje své usnesení č. 3/2014/114 ze dne 3. února 2014. 

593. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku st. p. č. -196/1 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 30 m², a části ostatní plochy p. č. 886/10 – ostatní 
plocha, neplodná půda, o výměře 44 m², z celkové výměry 11929 m², v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, za cenu 50,-Kč/m²/rok.

594. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku p. č. 3887/3 = díl a) –
ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p. č. 3884 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, pozemku p. č. 3887/3 = díl b) – ostatní plocha / ostatní 
komunikace, o výměře 15 m2, odděleného z pozemku p. č. 3887/1 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace a prodeje p. č. 3884/2 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 4 m2, 
odděleného z pozemku p. č. 3884 – ostatní plocha/ostatní komunikace, geometrickým plánem 
č. 2308-71/2013 pro k. ú. Čelákovice, z vlastnictví Města Čelákovic, vše v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, za cenu určenou na podkladě znaleckého posudku ve výši 1.000,- Kč/m2.

595. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku p. č. 245/4 – ostatní 
plocha / ostatní komunikace, o výměře 18 m2, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, 
odděleného geometrickým plánem č. 220-71/2013, pro k. ú. Záluží u Čelákovic z pozemku 
p. č. 245/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, z vlastnictví Města Čelákovic, za cenu 
určenou na podkladě znaleckého posudku ve výši 1.000,- Kč/m2.

596. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2399201409 o umožnění provedení 
stavby tlakové kanalizační přípojky v pozemcích města – p. č. 3101/14 – ostatní plocha / 
ostatní komunikace a p. č. 3099/2 – ostatní plocha / ostatní komunikace, obou v k. ú. 
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Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a p. P. M., 
Praha 3, jako stavebníkem.

597. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Nájemní smlouvu mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží st. p. č. -1426/22 – zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a vlastníky garáže J. S. a J. S., 
Čelákovice, jako nájemci, za cenu 60,- Kč/m²/rok. 

598. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2219201404 o umožnění provedení 
stavby vjezdu na pozemku města p. č. 3082 – ostatní plocha / ostatní komunikace, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a Ing. V.
K. a PaedDr. M. K., Čelákovice, jako stavebníky.

599. Trvá na splnění podmínek souhlasu se stavbou plynovodní přípojky a kNN, vydaného 
dne 20. 2. 2012 pod č. j. MUC/00532/2012.

600. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření pachtovní smlouvy mezi 
městem Čelákovice jako propachtovatelem a manželi Ing. Z. M. a Ing. J. M., Čelákovice, jako 
pachtýři, za cenu 15,-Kč/m²/rok.

601. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody – nejvyšší 
nabídce – pronájem prostor sloužících k podnikání v suterénu č. p. 1650 na pozemku st. p. č. 
-3917/4 – skladové plochy pro účely výstavní a prodejní, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, o výměře 210 m², za nájemné ve výši 160.001,-Kč/rok, p. O. D., Praha 2.

602. Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 
rozpisu rozpočtu města 2014, provedené k 30. 4. 2014.

603. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navýšení příspěvku Městskému 
muzeu v Čelákovicích na provoz na rok 2014 o 40.000,- Kč.

604. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přijetím peněžního daru ve výši 
60.000,- Kč Základní škole J. A. Komenského, Čelákovice, od SRPŠ Základní školy 
J. A. Komenského.

605. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru ve výši 5.000,- Kč Mateřské 
škole Čelákovice, Rumunská 1477, od MUDr. L. K., Čelákovice.

606. Nevyhovuje žádosti na poskytnutí příspěvku J. a I. M., Praha 5, na poskytnutí 
finančního příspěvku na stavbu neprůhledného plotu z důvodu zrealizované stavby města 
Čelákovic, to lávky přes Labe.
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607. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci – upravenou dle 
vznesených připomínek zaznamenaných do podkladového materiálu – veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy objektu MŠ Rumunská 1477, 
Čelákovice“. 

608. Ukládá vedoucímu hospodářského odboru, aby dle vznesených připomínek upravil 
zadávací dokumentaci a následně zahájil zadávací řízení na stavební práce veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy objektu MŠ Rumunská 1477, Čelákovice “, 
přičemž výzvou k podání nabídky bude obesláno nejméně 5 uchazečů, jejichž soupis schválí 
příslušný zástupce města.  

609. Nesouhlasí se zhotovitelem – společností RYBÁŘ stavební s. r. o., Mělník –
navrhovanými vícepracemi na změnu typu svítidel v rámci veřejné zakázky „Osvětlení lávky 
a připojovacích cest“, ve výši 58.800,- Kč bez DPH (71.148,- Kč včetně DPH) s ohledem na 
tímto zhotovitelem podanou nabídku v zadávacím řízení této veřejné zakázky.

610. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pořadí hodnocených nabídek na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „TDS + BOZP – vodovod + kanalizace Komenského, 
Čelákovice“ a to: 
a) v části pro výkon technického dozoru stavby: 
1. Projekce Cihlář – Šanc, s. r. o., Týnec nad Labem, za cenu 2.178,- Kč vč. DPH za jednu 
návštěvu, do maximální ceny 34.848,- Kč včetně DPH
2. Krodus s. r. o., Praha 6 – Lysolaje, za cenu 3 025 Kč vč. DPH, do maximální ceny 84.700 
Kč včetně DPH 
3. Ing. A. Ř., Rasošky, za cenu 3 400,- Kč (neplátce DPH), do maximální ceny 95 200,- Kč
b) v části výkon koordinátora BOZP: 
1. DOMSTAV, s. r. o., Praha 9, za cenu 1.513,- Kč vč. DPH za jednu návštěvu, do maximální 
ceny 24.200,- Kč včetně DPH
2. Projekce Cihlář – Šanc, s. r. o., Týnec nad Labem, za cenu 2 178,- Kč vč. DPH za jednu 
návštěvu, do maximální ceny 34 848 Kč vč. DPH
3. Ing. A. Ř., Rasošky za cenu 2 200,- Kč (neplátce DPH) za jednu návštěvu, do maximální 
ceny 39 600 Kč.

611. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější, cenovou nabídku 
uchazeče Projekce Cihlář – Šanc, s. r. o., Týnec nad Labem, na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „TDS + BOZP – vodovod + kanalizace Komenského, Čelákovice“ 
(část VZ – výkon TDS) za cenu 2.178,- Kč vč. DPH za jednu návštěvu, do maximální ceny 
34.848,- Kč včetně DPH a ukládá tuto maximální cenu zapracovat do smlouvy.  

612. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější, cenovou nabídku 
uchazeče DOMSTAV, s. r. o., Praha 9, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„TDS + BOZP – vodovod + kanalizace Komenského, Čelákovice“ (část VZ – výkon 
koordinátora BOZP) za cenu 1.513,- Kč vč. DPH za jednu návštěvu, do maximální ceny 
24.200,- Kč včetně DPH a ukládá tuto maximální cenu zapracovat do smlouvy.  
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613. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Příkazní smlouvu mezi společností Projekce 
Cihlář – Šanc, s. r. o., Týnec nad Labem, jako příkazníkem a městem Čelákovice jako 
příkazcem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem názvem „TDS + BOZP –
vodovod + kanalizace Komenského, Čelákovice“ (část VZ – výkon TDS) za cenu 2.178,- Kč 
vč. DPH za jednu návštěvu, do maximální ceny 34.848,- Kč včetně DPH.

614. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Příkazní smlouvu mezi společností 
DOMSTAV, s. r. o., Praha 9, jako příkazníkem, a městem Čelákovice jako příkazcem na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem názvem „TDS + BOZP – vodovod + 
kanalizace Komenského, Čelákovice“ (část VZ – výkon koordinátora BOZP) za cenu 
1.513,- Kč vč. DPH za jednu návštěvu, do maximální ceny 24.200,- Kč včetně DPH.

615. Konstatuje ve věci žádosti p. J. B. na postavení zdi městem, že smlouva, která byla 
uzavřena mezi městem Čelákovice a bratry B. na provedení výstavby zděného plotu na 
náklady města na hranicích jejich pozemků s budoucím parkovištěm, pozbyla platnosti a její 
prodloužení bylo ze strany p. Jiřího Bártů opakovaně odmítnuto. Vzhledem k této skutečnosti 
rada města žádosti pana J. B. ze dne 6.5.2014 nevyhovuje. 

616. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města připravit dodatek na ukončení smlouvy 
s projektantem Ing. Hynkem Seinerem, Pardubice, z důvodu neplnění termínů a oslovit 
příslušné projekční kanceláře na vypracování nezbytné projektové dokumentace pro 
provádění stavby na akci „Rekonstrukce komunikace Na Švihově v Čelákovicích – etapa II.“

617. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání přihlášky stavby „Cyklistická stezka 
přes Labe v Čelákovicích“ do soutěže Stavba roku 2014 a uhrazení 1/3 prezentačního 
poplatku za přihlášení uvedené stavby ve výši 10.890,- Kč vč. DPH, avšak za předpokladu 
spolufinancování prezentačního poplatku zhotovitelem a generálním projektantem stavby.

618. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města připravit zadávací dokumentaci včetně 
dokumentace pro provádění stavby na výstavbu nových komunikací části ulic Na Paloučku 
a Františka Chvátliny v městské části Sedlčánky.

619. Ukládá vedoucímu odboru finančního a plánovacího připravit rozpočtové opatření na 
výstavbu nových komunikací části ulic Na Paloučku a Františka Chvátliny v městské části 
Sedlčánky.

620. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, finanční podporu z humanitárního 
fondu z položky ostatní případné humanitární příspěvky ve výši 1.000,- Kč Diakonii Stodůlky 
– Raná péče. 

621. Se seznámila se zápisem č. 5 Sociální komise ze dne 15. 5. 2014.

622. Se seznámila se zápisem č. 3 Komise pro sport ze dne 6. 5. 2014.

623. Ukládá vedoucí odboru školství, informací a kultury, aby návrh nových Zásad města 
Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, 
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sportu a dalších volno časových aktivit rozeslala k připomínkování příslušným sportovním 
oddílům se žádostí, aby se k nim do 30. 6. 2014 vyjádřily, a následně jejich připomínky spolu 
s komentářem předložila RM.

624. Projednala návrhy na udělení Výroční ceny města Čelákovic za rok 2014.  

625. Souhlasí s pokrytím zvýšených nákladů Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice na akci 
„2. ročník Setkání hasičských přípravek“, a to z příspěvku města na rok 2014, poskytnutého 
na práci s mládeží.   

626. Se seznámila se zápisem č. 5 Komise bytové ze dne 6. 5. 2014.

627. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s prominutím části nájemného ve výši 
6.594,50 Kč za období od 1. 3. 2014 do 24. 3. 2014, v bytě č. 4 v č. p. 1445, ul. Prokopa 
Holého v Čelákovicích, manželům D. a M. L., neboť jim bylo znemožněno užívat byt řádným 
a obvyklým způsobem, protože v bytě nešel elektrický proud, a to z důvodu, že zde váznul 
dluh za dodávku elektrické energie předchozího nájemníka.

628. Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přidělení bytu č. 3 v domě č. p. 231, ul. 
U Podjezdu, Čelákovice, paní Z. M., Čelákovice.

629. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt D. S., Praha 9, dle čl. 
VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.

630. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt Z. D., Čelákovice, dle 
čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.

631. Se seznámila se zápisem č. 33 Komise pro životní prostředí ze dne 8. 5. 2014.

632. Vydává ve věci odvolání Ing. Mgr. L. P., ředitelky školy, Gymnázium, Čelákovice, J. A. 
Komenského 414, Čelákovice (odvolatel), proti rozhodnutí ředitelky Základní školy J. A. 
Komenského 414, Čelákovice (povinný subjekt), toto Rozhodnutí:
Rada Města Čelákovic jako odvolací orgán věcně příslušný dle ustanovení § 178 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“), 
a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, rozhodla o odvolání Ing. Mgr. L. P., ředitelky školy, Gymnázium, 
Čelákovice, IČ: 43755054, se sídlem J. A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice (dále též 
„odvolatel“), proti Rozhodnutí ředitelky Základní školy J. A. Komenského 414, Čelákovice, 
PaedDr. A. P., resp. proti Rozhodnutí Základní školy J. A. Komenského v Čelákovicích č. j. 
107/14 ze dne 14. 4. 2014 (dále jen „Rozhodnutí“), o odmítnutí Žádosti Ing. Mgr. L. P., 
ředitelky školy, Gymnázium, Čelákovice, ze dne 3. 4. 2014, ve věci zpřístupnění informací: 1. 
Kdo opatřil dvoje vstupní dveře do WC v přízemí budovy J. A. Komenského 414 – chodba A 
– nápisy se stanovisky ohledně činnosti Gymnázia, 2. Na čí příkaz byly dveře opatřeny 
nápisy, 3. Kdo je autorem textu na nápisech, 4. S kým bylo stanovisko ohledně činnosti 
Gymnázia projednáno, případně kdo jej poskytl ke zveřejnění, 5. V čem a kdy odmítlo 
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Gymnázium spolupracovat, 6. Kdo a kdy udělil základní škole právo výhradního užívání výše 
uvedeného WC – z jakého dokumentu toto právo dovozujete (dále jen „Žádost“), takto:
podle ustanovení § 90 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, se Rozhodnutí Základní školy J. A. Komenského v Čelákovicích, se 
sídlem J. A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice, IČ: 00876275, č. j. 107/14, ze dne 
14. 4. 2014, o odmítnutí žádosti Ing. Mgr. L. P., ředitelky školy, Gymnázium, Čelákovice, IČ: 
43755054, se sídlem J. A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice, ze dne
3. 4. 2014, kterým byla odmítnuta žádost o zpřístupnění informací uvedených v Žádosti pod 
bodem 1 – 6 tj. poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) – ruší a věc se vrací k novému 
projednání.
Odůvodnění: Dne 16. 5. 2014 bylo Městu Čelákovice (jako zřizovateli) Základní školou 
J.A.Komenského, Čelákovice, (dále jen „povinný subjekt“) postoupeno odvolání Ing. Mgr. L.
P., ředitelky školy, Gymnázium, Čelákovice, do Rozhodnutí povinného subjektu č. j. 107/14 
ze dne 14. 4. 2014 spolu s vyjádřením povinného subjektu a příslušným spisovým materiálem. 
Odvolací orgán konstatuje, že odvolání bylo podáno v zákonné lhůtě. 
Odvolací orgán se zabýval podaným odvoláním do napadeného Rozhodnutí v souladu 
s ustanovením § 89 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Proti Rozhodnutí podal odvolatel v zákonné lhůtě odvolání, ve kterém se domáhá zrušení 
napadeného Rozhodnutí. Uvádí, že Rozhodnutí je vydáno v rozporu s právními předpisy, 
nesplňuje zákonem dané náležitosti, je zmatečné chaotické a věcně nesprávné. Uvádí, že 
Rozhodnutí nesplňuje formální náležitosti dle zákona č. 520/2004 Sb., správní řád – toto 
nesprávné označení zákona odvolatelem odvolací orgán vyhodnotil jako písařskou chybu –
správné označení zní: zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“). Dále 
odvolatel uvádí, že povinný subjekt hovoří o typu informací, které se v Žádosti nevyskytují.  
Uvádí, se Žádost se týká pracovních oficiálních dokumentů povinného subjektu. Dle názoru 
povinného subjektu ředitelka školy nese odpovědnost za veškeré dění na půdě školy, a tedy 
i za veškerý výlep, který se v prostorách školy objeví a musí být schopna vyčerpávajícím 
způsobem prokazatelně existující informace vysvětlit a na dotazy týkající se prokazatelně 
existujících informací odpovědět a požaduje po odvolacím orgánu, aby dovodil porušení 
právních předpisů, vztahujících se k výkonu funkce ředitelky školy. Dále odvolatel uvádí, co 
mělo být součástí odůvodnění Rozhodnutí. Citaci § 3 odst. 3 InfZ , uvedenou v Rozhodnutí, 
považuje za zmatečnou a postrádající logiku. Dle názoru odvolatele odůvodnění neobsahuje 
přesvědčivé vysvětlení toho, proč bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku. Odvolatel 
upozorňuje na chyby v části „poučení“, kdy nejsou splněny náležitosti stanovené § 68 odst. 4 
správního řádu, tj. od kterého dne se lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a 
u kterého správního orgánu se odvolání podává. 
Povinný subjekt předložil odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu 
společně se svým vyjádřením, ve kterém povinný subjekt uvádí, že obsahem žádosti je šest 
otázek na jeden případ interního opatření základní školy (cedule na dveřích WC), že v této 
záležitosti nejsou vytvořeny žádné písemné ani jiné záznamy, které by bylo možné poskytnout 
a které by byly v souladu s § 3 odst. 3 InfZ a že odpovědi na položené dotazy by musely být 
nově vytvořeny. Dále povinný subjekt zmiňuje, že účelem InfZ není řešení problémů, ale 
pouze poskytnutí existujících, zaznamenaných informací a žádá odvolací orgán, aby 
Rozhodnutí potvrdil.
Odvolací orgán přezkoumal postup a Rozhodnutí povinného subjektu v návaznosti na 
podanou Žádost, seznámil se se spisem a posoudil podané odvolání a vyjádření povinného 
subjektu k němu, včetně argumentace a všech příloh. Odvolací orgán konstatuje, že v rámci 
InfZ mu jako odvolacímu orgánu nepřísluší řešit dění na půdě školy ani posuzovat činnost 
ředitelky. Povinným subjektem je v daném případě Základní škola J. A. Komenského, 
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Čelákovice a předmětem činnosti rady města jako odvolacího orgánu je rozhodnutí o odvolání
do Rozhodnutí povinného subjektu, vydaného na základě žádosti dle InfZ.
Odvolatel ve svém odvolání namítá, že povinný subjekt chybně uvedl jako důvod pro 
odmítnutí žádosti skutečnost, že požadované informace nejsou informacemi dle § 3 odst. 3 
InfZ a u povinného subjektu neexistují a udává, že nejde o informace uvedené v § 2 odst. 4 
InfZ, tedy o takové informace, které by bylo nutné nově vytvořit. V příloze odvolatel přikládá 
předmětnou cedulku (nedatovanou, bez podpisu, bez určení autora), ke které dotazy směřují, 
s textem: „Vzhledem k tomu, že čistotu tohoto WC zajišťuje pouze základní škola, slouží 
výhradně základní škole. Omlouváme se ostatním, ale gymnázium odmítlo spolupracovat.“ 
V ustanovení § 3 odst. 3 InfZ je uvedeno: „Informací se pro účely tohoto zákona rozumí 
jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, 
zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě 
nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.“ Z tohoto ustanovení tedy 
vyplývá, že aby bylo možné informaci (prakticky odpovědi na dotazy položené žadatelem) 
poskytnout, je nutné, aby již existovala jako záznam. Povinný subjekt v napadeném 
Rozhodnutí uvádí, že požadovaná informace v této podobě u povinného subjektu neexistuje a 
z tohoto důvodu vydává Rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Skutečnost, že zřejmě požadovaná 
informace u povinného subjektu neexistuje, je patrná i z toho, že poskytnutou informací mají 
být odpovědi na dotazy, které zformuloval a položil odvolatel až poté, co byla předmětná 
cedulka vytvořena, i z charakteru předmětné cedulky, k níž se položené dotazy vztahují. InfZ 
nevychází z principu odpovědí na individuálně formulované dotazy, ale z principu poskytnutí 
již existujících informací (nejčastěji v listinné podobě) – pokud tedy takové listiny, ze kterých 
by vyplývaly odpovědi na položené dotazy, nejsou vytvořeny, nelze je poskytnout. Účelem 
InfZ není vytváření nových informací, jak o tom hovoří ustanovení § 2 odst. 4 InfZ: „ 
Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření 
nových informací.“ Odpovědi na položené dotazy, pokud nejsou obsaženy v nějakých již 
existujících dokumentech (které, jak uvádí povinný subjekt, neexistují), by musely být teprve 
na základě provedených zjištění zformulovány, a tedy nově vytvořeny. Některé z dotazů 
směřují i na názor (subjektivní hodnocení) povinného subjektu v dané věci (např. bod 5, část 
bodu 6). Podle citovaného ustanovení se takového poskytování informací InfZ netýká. Z výše 
uvedeného vyplývá, že odmítnutí žádosti povinným subjektem s použitím ustanovení § 2 odst. 
4 a § 3 odst. 3 InfZ není v rozporu se zákonem.
Odvolatel namítá, že v odůvodnění Rozhodnutí chybí rozvedení úvah, kterými se správní 
orgán řídil a neobsahuje přesvědčivé vysvětlení výroku Rozhodnutí. Povinný subjekt jako 
důvod uvádí, že požadované informace neexistují ani je povinný subjekt nevytváří. Jestliže 
nějaká informace neexistuje (neexistuje v podobě, v jaké ji definuje InfZ), jde o fakt, který ani 
dalšími úvahami nelze změnit. Podle názoru odvolacího orgánu je neexistence informací dle 
InfZ dostatečným důvodem pro odmítnutí žádosti.
Odvolatel napadá Rozhodnutí rovněž z důvodu, že po formální stránce nesplňuje náležitosti 
dané správním řádem a uvádí závažné nedostatky a chyby, když v části Poučení Rozhodnutí 
nesplňuje náležitosti § 68 odst. 4 správního řádu a není uvedeno, od kterého dne se lhůta pro 
odvolání počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se 
odvolání podává. Ustanovení § 68 odst. 4 zní: „V poučení se uvede, zda je možné proti 
rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta 
počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání 
podává.“ Odvolací orgán konstatuje, že povinný subjekt uvedl, že proti Rozhodnutí lze podat 
odvolání, uvedl, v jaké lhůtě je tak možno učinit a od kterého dne se tato lhůta počítá – do 15 
dnů od doručení – a obecným způsobem uvedl, kdo o odvolání rozhoduje – nadřízený orgán. 
V napadeném Rozhodnutí v části Poučení tedy chybí informace, který konkrétní správní 
orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává, Rozhodnutí je 
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z tohoto důvodu neúplné a tedy vadné. V této části shledal odvolací orgán odvolání 
důvodným. Pokud bude povinný subjekt vydávat v téže věci nové rozhodnutí, uvede, že 
o odvolání rozhoduje Město Čelákovice a podání lze učinit u povinného subjektu – Základní 
školy J. A. Komenského, Čelákovice.
Podle ustanovení § 90 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí 
je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, napadené rozhodnutí zruší a věc vrátí 
k novému projednání; v odůvodnění tohoto rozhodnutí vysloví odvolací orgán právní názor, 
jímž je správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, při novém projednání věci vázán; 
proti novému rozhodnutí lze podat odvolání. Při novém projednání, v případě, že povinný 
subjekt bude vydávat nové rozhodnutí, uvede náležitosti takového rozhodnutí do souladu 
s ustanovením § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
a odvolatele poučí v souladu se zákonem.
Poučení: Podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, se proti tomuto rozhodnutí nelze dále odvolat.

Zapsaly: Ivana Kašpárková, Lenka Pitková, dne 26. 5. 2014. 
Usnesení ověřil: Milan Tichý

                                                                              PhDr. Zdeňka Tichá
                                                                                       starostka města Čelákovic
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