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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 101393/2018
spisový znak: KHEJ 99317/2018/kakr/3

datum: 02.08.2018

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 26.07.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 26.07.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
1) Kdy a jakým způsobem byla Vašim krajským úřadům a Vašim podřízeným městským úřadům a obcím, tato metodika
zaslána? (Informace_pro_obce_k_problematice_zajisteni_ukolu_tzv_nezucastnene_osoby.pdf)
V rámci Vašich kompetencí dále žádám o stanoviska k této problematice, též postoupení všem Vašim podřízeným úřadům
a obcím, jelikož není pochyb o tom, že je tato metodika závazná a potřebná pro orgány činné v trestním řízení v případech
přibrání nezúčastněné osoby v dennodenní praxi.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

Krajský úřad Jihočeského kraje Vámi zmiňovanou metodiku Ministerstva vnitra dosud žádnou oficiální cestou neobdržel. Není
mu též známo, zda metodika byla či nebyla ze strany Ministerstva vnitra zaslána obcím na území Jihočeského kraje. Taktéž je
důležité zmínit, že krajský úřad je nadřízeným orgánem obecních úřadů v rámci výkonu státní správy, není nadřízeným
orgánem měst a obcí v rámci výkonu samostatné působnosti, kde je obcím ústavou garantováno právo na samosprávu.
Problematika zajištění nezúčastněné osoby jakožto pracovněprávní úkon spadá do oblasti samostatné působnosti, do jejíhož
výkonu není krajský úřad oprávněn zasahovat, a tudíž zde ani nevykonává funkci nadřízeného orgánu.
K dané problematice nebudeme zaujímat žádné stanovisko, neboť, jak již bylo řečeno, věc se týká výkonu samostatné
působnosti obcí. Nadto není smyslem zákona o svobodném přístupu k informacím to, aby povinné subjekty vytvářely pro
žadatele stanoviska. Krajský úřad nicméně zváží, zda v rámci své informační činnosti nezašle Vámi zmíněnou metodiku obcím
v územním obvodu Jihočeského kraje.

S pozdravem

Ing. Zdeňka Pandulová
pověřená vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky -
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