ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, V PLATNÉM ZNĚNÍ
Povinný subjekt:
všechna statutární rr ěsta a města se
sídlem okresu v CR

Dobrý den,
obracím se na Vaše město se žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (InfZ).
Požadované informace jsou z oblasti etiky ve veřejné správě a směřují ke zjištění některých aspektů
etického přístupu, jeho nastavení a souvisejících statistických údajů povinných subjektů, konkrétně
okresních měst v ČR.
Tato žádost je součástí výzkumné sondy pro diplomovou práci vedenou na Právnické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně s tématem „Etika ve veřejné správě". V jejím rámci jsou oslovena
všechna statutární a okresní města v ČR, resp. jejich orgány a pověřené osoby, a to s totožnými dotazy
strukturovanými pro snazší vyhodnocení údajů.
Jsem si vědom, že některé povinné subjekty již podobné informace dle InfZ dříve poskytly (zveřejnily),
dovolím si přesto požádat o komplexní odpovědi, resp. přímé poskytnutí informací dle § 6, odst. 2
InfZ a níže uvedených bodů, a to pro snazší zpracování poskytnutých informací.
Dále si dovolím požádat, abyste se v odpovědích uvádějících požadované informace neklonili k užití
§ 11 InfZ, neboť v tomto dotazování (žádosti) nejde z podstaty o individuální personální záležitosti
vztahující se k jednotlivým osobám (pracovníkům) ani o vnitřní pokyny citlivého charakteru
s konkrétními úkoly pro pracovníky povinného subjektu. Také není smyslem požadovat informace,
které by mohly mít pro povinný subjekt nebo jeho činnost kompromitující či jiným způsobem
nepatřičné důsledky.
Např. texty Etických kodexů bývají někdy součástí pracovních smluv se zaměstnanci (praxe se liší úřad
od úřadu), autenticky však existují samy o sobě a v tomto smyslu se tedy jedná o obecnou informaci,
resp. požadavky na etické závazky úřadu - zaměstnavatele dle požadavků vlády ČR i orgánů EU a není
proto jistě v zájmu rozvoje veřejné správy a její transparentnosti jejich znění utajovat. Naopak jde
o sdělení charakteristik otevřeného závazku orgánů veřejné správy vůči občanům a o zmapování
„etickoprávních" poměrů a přístupů u orgánů samosprávy měst napříč ČR.
Ve smyslu § 17 InfZ nepožaduji zaslání kopií dokumentů, nosičů dat atp., a současně se proto
nedomnívám, že by požadované informace vyžadovaly mimořádně rozsáhlé vyhledávání v databázích
či archivech, nebo byly spojeny s významnými materiálními náklady.
V dotazech, které se týkají činnosti úřadů statutárních měst, nepožaduji poskytnutí informací
vztahujících se k jeho městským částem či obvodům, tj. informace jsou požadovány pouze
za magistráty těchto měst, u ostatních měst za jejich městské úřady.
Otázky pro získání informací byly voleny s vírou v rozumnou míru validity a v kvalitu zpětné vazby
poskytnutých informací při současně co možná nejnižší časové zátěži pro povinné subjekty.
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