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ROZHODNUTÍ
o odmítnutí žádosti
Obec Lomnice, se sídlem Lomnice 42, 79302, IČ: 00296198 jako povinný subjekt v souladu
s § 2 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen InfZ) a místně příslušný podle §11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržela dne 12. 03. 2016 žádost pana Romana Kressy
narozeného dne 29. 05. 1963 bytem Lomnice 103, 793 02 Lomnice, roman@kressa.cz
o poskytnutí informace podle InfZ., a to informaci tykající se požadavku na stálý aktuální
náhled do výdajů obce (přes internet), tak aby se v rozpočtu na obecních stránkách jednotlivé
položky daly rozkliknout až na detail čerpání (fakturu atp.) nebo zajištění vzdáleného
přístupu do účetnictví nebo do jiného zdroje, kde tyto informace budou. A informaci tykající
se výdajů obce zasílané pravidelně třeba v tabulce Excelu v měsíčních dávkách. Základní
obsažené informace v řádku, prosím, aby bylo jasné: Komu, za co, kolik a kdy a také případně
referenční smlouvu a přiřazení v rozpočtu a to od začátku roku 2016.

t a k t o:
Podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů ve spojení s § 2 odst. 4 tohoto zákona se žádost žadatele ze dne 12. 03.
2016 o poskytnutí informace, a to informaci tykající se požadavku na stálý aktuální náhled do
výdajů obce (přes internet), tak aby se v rozpočtu na obecních stránkách jednotlivé položky
daly rozkliknout až na detail čerpání (fakturu atp.) nebo zajištění vzdáleného přístupu do
účetnictví nebo do jiného zdroje, kde tyto informace budou. A informaci tykající se výdajů
obce zasílané pravidelně třeba v tabulce Excelu v měsíčních dávkách. Základní obsažené
informace v řádku, prosím, aby bylo jasné: Komu, za co, kolik a kdy a také případně
referenční smlouvu a přiřazení v rozpočtu a to od začátku roku 2016, částečně odmítá.
Odůvodnění:
Obec Lomnice obdržela dne 12. 03. 2016 žádost pana Romana Kressy narozeného dne 29. 05.
1963 bytem Lomnice 103, 793 02 Lomnice, roman@kressa.cz o poskytnutí informace podle
InfZ., a to informaci tykající se požadavku na stálý aktuální náhled do výdajů obce (přes
internet), tak aby se v rozpočtu na obecních stránkách jednotlivé položky daly rozkliknout až
na detail čerpání (fakturu atp.) nebo zajištění vzdáleného přístupu do účetnictví nebo do
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jiného zdroje, kde tyto informace budou. A informaci tykající se výdajů obce zasílané
pravidelně třeba v tabulce Excelu v měsíčních dávkách. Základní obsažené informace
v řádku, prosím, aby bylo jasné: Komu, za co, kolik a kdy a také případně referenční smlouvu
a přiřazení v rozpočtu a to od začátku roku 2016.
Obcí Lomnice využívaný program KEO – W1.10.42 na vedení účetnictví neumožňuje
vzdálený přístup do účetnictví, úprava softwaru a pořízení licencí k užití autorského díla
účetního programu KEO by představovala neefektivní výdaj obce a to s ohledem na fakt, že
se jedná o výstup pro osobu žadatele a nejedná se o veřejný zájem občanů Lomnice.
Výstupem pořízených účetních operací je výkaz FIN 2-12, jež podává informace o příjmech,
výdajích a ostatních peněžních operací v členění dle rozpočtové skladby stanovené vyhláškou
č 323/2002 Sb., v platném znění. Tento výkaz je zveřejněn na internetových stránkách obce
(formou plnění rozpočtu) vždy v měsíčním intervalu po schválení účetní závěrky. Podává
dostatečnou a nad rámec zákonem stanovenou povinnost o čerpání veřejných prostředků obce.
Z ust. § 4a odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, podle kterého platí, že pokud
způsob poskytnutí informace podle odstavce 2 není možný nebo by pro povinný subjekt
představoval nadměrnou zátěž, vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci
jiným způsobem umožňujícím její účinné využití žadatele. Obec se opětovně zabývala na
základě vydaného Rozhodnutí krajského úřadu ze dne 16.04.2017 vedené pod č.j. 816/2017
možností předložení požadovaných informací žadateli.
Žadatelem zvolený způsob poskytnutí informace není možný, informace je tímto částečně
odmítnuta. Informace bude poskytnuta ve formátu, kterým obec disponuje.
Obec disponuje výstupem z účetnictví a to „účetní deník“.
Z ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. vyplývá, že povinnost poskytovat informace se
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Z obsahu žádosti
lze dovodit, že žadatel požaduje měsíčně zasílat tabulku všech výdajů obce v tabulce Exel.
Jinak řečeno žadatel se ptá na novou informaci, kterou obec Lomnice nevede v požadovaném
formátu vhodném pro zveřejnění žadateli (dle zákona InfZ §8b odstavce 3.)
Vytváření požadovaných informací v žadatelem stanoveném formátu (komu, za co, kolik a
kdy, popřípadě referenční číslo smlouvy) by pro obec, která disponuje pouze dvěma
zaměstnanci zařazených do obecního úřadu, představovalo nepřiměřenou zátěž. Nelze tedy
požadovat vytváření nových informací, které obec není povinna vést a mít je k dispozici.
Vzhledem k výše uvedenému Vám předkládáme výstup z účetního systému za období roku
2016 ve formátu MS EXCEL účetní deník. Účetní deník poskytuje informace, které jsou při
pořizování účetních záznamů zadávány a plně odpovídají Zákonu o účetnictví 563/1999 Sb.
Proto s ohledem na výše uvedené a v souladu s rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze
dne 16.3. 2017 sp.zn. 22A 125/2016 rozhodla Obec Lomnice tak, že žádost ze dne 12.3. 2016
částečně odmítla.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle §16 odst. 1 InfZ podat písemné odvolání ke Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, prostřednictvím
Obce Lomnice, který toto rozhodnutí vydal.

Anna Šomodíková
starostka

Příloha:
Účetní deník za období roku 2016 ve formátu MS EXCEL přiloženy na USB flesch disku.
Doručuje se:
Roman Kressa – do vlastních rukou (s dodejkou)
Správní spis
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