bez ohledu na to, jakým způsobem žadatel žádost podává (zda písemně nebo elektronicky
prostřednictvím datové schránky).
Obsahem žádosti žadatele jsou informace: „Rozklad rozpočtu OÚ Zlosyň za rok 2010 na
analytické účty, účetní položky u těchto výdajů tohoto rozpočtu:
1. 5021 Ostatní osobní výdaje.
2. 5023 Odměny členů zastupitelstev, zde uveďte příjmení a výši odměny.
3. 5166 Konzultační, poradenské služby.
4. 5169 Nákup ostatních služeb.
5. 5171 Opravy a udržování.“
Vzhledem ke skutečnosti, že dle názoru povinného subjektu je žádost ve smyslu ust. § 14
odst. 5) písm. b) zákona o informacích neurčitá a z tohoto důvodu nesrozumitelná, neboť není
zřejmé, co se rozumí „rozkladem rozpočtu OÚ Zlosyň za rok 2010 na analytické účty, účetní
položky“, když dle platných právních předpisů účetní jednotkou, která sestavuje svůj rozpočet,
schvaluje jej a hospodaří podle něj, je obec Zlosyň (nikoliv „OÚ Zlosyň“) a základní
dokumentací, kterou v této souvislosti obec vypracovává, je rozpočet obce a závěrečný účet
obce, resp. výsledek hospodaření obce, přičemž se povinný subjekt vzhledem k uvedené
nejasnosti a nesrozumitelnosti žádosti domníval, že žádost směřuje k poskytnutí informací o
výsledcích hospodaření obce Zlosyň v roce 2010, odkázal žadatele v souladu s ust. § 6 odst.
1) zákona o informacích na zveřejněnou informaci – Závěrečný účet obce Zlosyň za rok 2010,
zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách obce v archivu
elektronické
úřední
desky
(http://www.zlosyn.cz/u_deska/11-0504_zaverecny_ucet_Zlosyn_2010.RTF). Pro případ, že by domněnka povinného subjektu
správná nebyla, vyzval žadatele v souladu s ust. § 14 odst. 5) písm. b) zákona o informacích
k upřesnění žádosti o specifikaci požadovaných dokumentů.
Žadatel podáním ze dne 3.5.2012 svou žádost upřesnil tak, že požaduje poskytnout informace:
„Rozklad „Závěrečného účtu Obce Zlosyň za rok 2010“ (ZÚ) na analytické účty, účetní
položky anebo jinak Vámi pojmenované kompletní výdaje u níže uvedených výdajů tohoto
závěrečného účtu (dostupného na www.zlosyn.cz):
1. 5021 Ostatní osobní výdaje.
2. 5023 Odměny členů zastupitelstev, zde uveďte příjmení a výši odměny.
3. 5166 Konzultační, poradenské služby.
4. 5169 Nákup ostatních služeb.
5. 5171 Opravy a udržování.“
s tím, že požaduje: „Rozklad u výše uvedených požadovaných tříd uveďte tak, aby součet
všech jednotlivých výdajů vždy odpovídal celkovému výdaji uvedenému ve sloupci
„Skutečnost“ v ZÚ.“
Přesto, že žadatel svou žádost upřesnil, není zřejmé, co se rozumí „rozkladem“ závěrečného
účtu obce. Závěrečný účet obce je ve smyslu ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, výsledkem
souhrnného zpracování údajů o ročním hospodaření obce, v němž jsou obsaženy údaje o
plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a
o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů, a to v takovém členění a
obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce. Návrh závěrečného účtu obce
projednává a schvaluje zastupitelstvo obce a občané obce mohou připomínky k němu uplatnit
buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva
obce, na kterém se návrh závěrečného účtu projednává.
Obec nezpracovává žádný „rozklad“ závěrečného účtu na analytické účty či účetní položky,
neboť – jak je uvedeno výše – závěrečný účet obce je výsledkem ročního hospodaření obce a
vychází z účetnictví vedeného obcí.

Povinný subjekt proto nedisponuje „rozkladem Závěrečného účtu Obce Zlosyň za rok 2010“
tak, jak to požaduje žadatel, jakožto informací ve smyslu zákona o informacích v podobě
předpokládané v ust. § 3 odst. 3) zákona o informacích (tj. na jakémkoliv nosiči - zejména
v listinné či elektronické podobě nebo na zvukovém, obrazovém či audiovizuálním záznamu),
přičemž v souladu s ust. § 2 odst. 4) zákona o informacích není povinna vytvářet informace
nové.
Z výše uvedených důvodů rozhodl povinný subjekt tak, jak ve výroku tohoto rozhodnutí
uvedeno.
Ve vztahu k odměnám členů zastupitelstva obce Zlosyň sděluje povinný subjekt žadateli v
rámci dobré správy, že výše odměn členů zastupitelstva obce byly schváleny zastupitelstvem
obce dne 28.2.2011.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podle ust. § 16 odst. 1) zákona o informacích podat do 15
dnů od jeho doručení prostřednictvím Obecního úřadu Zlosyň, Zlosyň 103, PSČ 277 44,
odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

-------------------------------------Vladimír Herout
starosta obce

