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MĚSTSKÝ ÚŘAD  MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
Odbor kancelář starosty a tajemníka 

 

 

S MUMT 03847/2019     Moravská Třebová 13.02.2019 

   MUMT 03847/2019 
 

 

 

Vyřizuje: Mgr. Bedřich Kodym 
 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T Í 
 

o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 

 

 

 

Městský úřad v Moravské Třebové, odbor kancelář starosty a tajemníka, jako povinný 

subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu              

k informacím, ve znění pozdějších předpisů („povinný subjekt“), v řízení ohledně žádosti           

o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu                           

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k 

informacím“), jak ji podal účastník řízení SuperDoručovatel.cz, s.r.o., se sídlem U Hřiště 

334, 25267 Tuchoměřice, IČ: 06802923, jež byla povinnému subjektu doručena dne 

04.02.2019 a zaevidována pod čj. MUMT 03847/2019, která obsahovala soubor čtyř 

dotazů, v řízení ohledně žádosti v části dotazů č.  3. a bod 4., předložených ve znění  
 

„3. Pokud by v obvodu, který spadá pod Váš správní orgán takováto inzerce byla poskytována, 

respektive pokud by reklamní agentura umístila „visačku na kliku“, na které by byla inzerce na 

jeden či více subjektů třetích stran, zahájil by Váš správní orgán správní řízení pro porušení 

některého ze závazných právních předpisů, či nikoli? 

 

4. Podle jakého závazného právního předpisu a právní kvalifikace by Váš správní orgán shora 

uvedenou inzerci posuzoval, případně zda vůbec Váš správní orgán ve shora uvedeném jednání 

spatřuje znaky správního deliktu či přestupku.“, 

 

 

 rozhodl takto: 

 

Podle ustanovení § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu                    

k informacím se poskytnutí informace odmítá 
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Odůvodnění: 

 

Městský úřad v Moravské Třebové, odbor kancelář starosty a tajemníka obdržel dne 

04.02.2019 od společnosti SuperDoručovatel.cz, s.r.o., se sídlem U Hřiště 334, 25267 

Tuchoměřice, IČ: 06802923, žádost o poskytnutí těchto informací v následujícím znění: 

 

„1. Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění 

reklamního sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, 

případně kliku dveří „předzahrádky“? 

2. Po kom je v takovém případě, dle příslušného metodického pokynu, vymáhána uložená 

sankce, respektive kdo je za toto jednání odpovědný? Reklamní agentura, která je na 

„visačce na kliku“ vyznačena, nebo subjekt, který na této „visačce na kliku“ inzeruje 

vlastní produkt či službu? 

3. Pokud by v obvodu, který spadá pod Váš správní orgán takováto inzerce byla 

poskytována, respektive pokud by reklamní agentura umístila „visačku na kliku“, na které 

by byla inzerce na jeden či více subjektů třetích stran, zahájil by Váš správní orgán správní 

řízení pro porušení některého ze závazných právních předpisů, či nikoli? 

4. Podle jakého závazného právního předpisu a právní kvalifikace by Váš správní orgán 

shora uvedenou inzerci posuzoval, případně zda vůbec Váš správní orgán ve shora 

uvedeném jednání spatřuje znaky správního deliktu či přestupku“ 

 

Odpovědi na dotazy č. 1. a 2 byly žadateli odeslány jím požadovaným způsobem dne 

13.02.2019. Důvody pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informace na dotazy č. 3 a 4 jsou 

uvedeny níže. 

Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost 

poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových 

informací. Podle § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se informací 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. Informační povinnost se tedy může vztahovat pouze k těm informacím, 

kterými povinné subjekty v danou chvíli disponují, tzn. k informacím reálně existujícím. 

 

Vzhledem k tomu, že žadatel žádá o poskytnutí právních názorů, nikoli o existující 

informaci ve smyslu § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, je tímto 

splněn důvod pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle § 2 odst. 4 zákona o 

svobodném přístupu k informacím. Režim zákona o svobodném přístupu k informacím 

totiž nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného 

subjektu k určité problematice. Z ustanovení § 15 odst. 1 výše zmíněného zákona vyplývá, 

že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení 

žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou 

případů, kdy se žádost odloží. 
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S ohledem na výše uvedené rozhodl městský úřad tak, že žádost o poskytnutí informací 

v části žádosti vymezené ve výroku tohoto rozhodnutí odmítl. 

 

Poučení o opravném prostředku: 

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odvolání 

se podává prostřednictvím zdejšího městského úřadu v Moravské Třebové na základě 

ustanovení § 16, § 20 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení s 

ustanovením § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „správní řád“). Odvolací lhůta činí na základě ustanovení § 20 odst. 4 zákona o 

svobodném přístupu k informacím ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu 15 dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí.  

 

 

JUDr.  Jana Zemánková 

vedoucí odboru  

kancelář starosty a tajemníka 

 

  

Rozhodnutí obdrží: 

  

SuperDoručovatel.cz, s.r.o., se sídlem U Hřiště 334, 25267 Tuchoměřice 
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