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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Magistrát města Zlína, Odbor právní, oddělení přestupkové, jako věcně a místě příslušný správní
orgán k projednání přestupků, obdržel dne 13.6.2019 žádost o informace podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žádost je evidována pod č.j.
MMZL 084888/2019.
Žadatel v žádosti žádá poskytnutí informací ze spisového materiálu, jehož není účastníkem, ani
zmocněncem žádného z účastníků, a to konkrétně tyto specifikované informace:
a. sdělení, zda byl společností Transparency International – Česká republika, o.p.s. se sídlem
Sokolovská 260/143, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 272 15 814 podán proti Příkazu ve stanovené lhůtě
odpor a v případě, že byl podán proti Příkazu odpor, zaslání kopie tohoto odporu,
b. v případě, že odpor podán nebyl nebo byl podán nepřípustný či opožděný odpor, pak žádá
oznamovatel o sdělení data nabytí právní moci Příkazu,
c. v případě, že již bylo po podaném odporu vydáno konečné rozhodnutí, pak rovněž o zaslání
kopie takového rozhodnutí,
K žádosti, resp. k jednotlivým dotazům v ní obsaženým, Magistrát města Zlína, Odbor právní,
oddělení přestupkové, sděluje následující:
K dotazu uvedenému pod písm. a. a b.:
Správní orgán neshledal žádné důvody, pro které by nebylo možno poskytnout požadovanou
informaci, a proto sděluje, že proti Příkazu byl společností Trasparency International – Česká
republika, o.p.s., podán ve stanovené lhůtě odpor, který správní orgán posoudil jako přípustný a
včas podaný. Kopii uvedeného odporu zasíláme v příloze, a to v neanonymizované podobě, neboť
osobní údaje uvedené v odporu se týkají samotného žadatele.
K dotazu uvedenému pod písm. c.:
K dnešnímu dni nebylo správním orgánem vydáno ve věci odporu konečné rozhodnutí, proto
správní orgán tímto dokumentem nedisponuje.

Co se týče požadavku na zaslání takového rozhodnutí poté, kdy bude vydáno, správní orgán
k tomu sděluje, že dle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost
poskytovat informace netýká dotazů na budoucí rozhodnutí. Na základě uvedeného zákona se
tedy poskytují pouze informace, kterými povinné subjekty ke dni vyřízení žádosti disponují, přičemž
z tohoto zákona nevyplývá povinnost správního orgánu zasílat žadateli budoucí rozhodnutí poté,
co budou vydána.

Oprávněná úřední osoba
Bc. Tereza Hanáčková
vedoucí přestupkového oddělení

Dle žádosti je poskytován:
1. odpor proti příkazu č.j. MMZL 085231/2019

