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STANOVISKO 

ODBORU CENTRÁLNÍ HARMONIZAČNÍ JEDNOTKA  

Č. 2/2019 
 

Dotaz 

Musí být poskytnuta zpráva o výsledku přezkoumání 

na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu 

k informacím? V jakém rozsahu? 

 

PRÁVNÍ PŘEDPIS 

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 
obcí, ve znění pozdějších předpisů 

KLÍČOVÁ SLOVA 
zpráva o přezkoumání hospodaření, poskytování informací, 
mlčenlivost  

DATUM ZPRACOVÁNÍ 4. 7. 2019 

ZPRACOVATEL Oddělení 4701 – Harmonizace interního auditu 

Stanovisko 

Přezkoumávající orgán je povinen poskytnout zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Odůvodnění 

Přezkoumávající orgán je povinným subjektem podle ustanovení § 2 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Povinný subjekt podle 

ustanovení § 11 odst. 3 tohoto zákona, má povinnost zveřejnit informace, které vznikly 

jeho činností při plnění úkolů v rámci kontrolní činnosti prováděné na základě 

zvláštního právního předpisu (v tomto případě se bude jednat o zákon 

č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 
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a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů). Povinný subjekt 

poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností, 

přičemž má povinnost poskytnout pouze finální dokument, nikoliv pracovní verzi.  

Informací, kterou je třeba považovat za vzniklou činností povinného subjektu, jsou 

nejen zjištění, ale i celá zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, byť 

nepochybně informace, které obsahuje, vycházejí z informací a podkladů získaných 

právě v rámci kontrolní činnosti, mj. i od třetích osob. 

K znepřístupnění informace může dojít v případě informací/dokumentů, které povinný 

subjekt při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti 

nevytvořil, nýbrž získal od třetí osoby. Informacemi od třetích osob se rozumí 

především informace od samotných kontrolovaných osob, dále od povinných osob 

ve smyslu zákona o kontrole (např. obchodních partnerů kontrolovaných osob), příp. 

jakýchkoli dalších třetích osob. 

Zákonnými důvody neposkytnutí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření či jeho 

částí nebo jiných požadovaných dokumentů souvisejících s kontrolou může podle 

zákona o svobodném přístupu k informacím být např. pravomocně neukončené 

(sankční) správní řízení navazující na kontrolu (v němž je zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření podkladem), ochrana osobních údajů, ochrana osobnosti, 

ochrana obchodního tajemství apod. Tyto okolnosti je třeba brát při zvažování rozsahu 

poskytnutých informací na zřetel. 

Poskytování informací a mlčenlivost 

Mlčenlivostí podle kontrolního řádu je vždy vázán konkrétní pracovník, mlčenlivost 

se však nevztahuje na daný úřad jako celek.  

V rámci ustanovení § 19 zákona o svobodném přístupu k informacím je uvedeno, že: 

„umožnění přístupu k informacím nebo poskytnutí informací za podmínek a způsobem 

stanoveným tímto zákonem není porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost 

uložené zvláštními zákony“. 

Mlčenlivost kontrolních pracovníků (zaměstnanců úřadu) proto není překážkou 

poskytování informací povinným subjektem (úřadem). 

 


