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Litoměřice 24.05.2019 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů – upřesnění 

Vážený pane, 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a Vaší stížnosti podané 

dle § 16a odst. 1 písm. a) zákona a doručené na Městský úřad Litoměřice dne 20.05.2019, Vám 

sdělujeme: 

Podle § 6 zákona může v případě, že žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí 

zveřejněné informace povinný subjekt místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje 

umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace (tedy nikoli informaci samotnou), 

zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází. 

Pokud byla žádost o poskytnutí informace podána elektronicky a pokud je požadovaná 

informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a žadateli byl sdělen odkaz 

na internetovou stránku, kde se informace nachází, povinný subjekt nemusí vyhovět žadateli, 

který trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace. 

K tomu, jak povinný subjekt zveřejněnou informaci poskytne citujeme z důvodové zprávy 

k zákonu: „…povinný subjekt „zkopíruje“ v příslušném vyhledavači hypertextový odkaz 

na internetovou stránku, kde je informace zveřejněna, a ten žadateli sdělí, nebo slovně popíše 

cestu k informaci (např. informace se nachází na internetové stránce obec XY, jejíž adresa je 

www.obec XY.cz, v sekci „Zasedání zastupitelstva“, podsekci „Zápisy ze zasedání“).  

Nejčastější je odkaz na internetovou stránku, možné jsou i další způsoby jako např. označení 

publikace, v níž je informace uvedena, odkaz na úřední desku apod. Zpravidla již není nutné 

uvádět výslovný návod, jak informaci následně získat do sféry žadatele, ale pro Vaši potřebu 

jsme se rozhodli tak učinit, viz postup níže. 

 

Požadované informace: 

Žádost se týká poskytnutí informace o finančních příspěvcích pro hokejový klub HC Stadion 

Litoměřice poskytnutých z rozpočtu města Litoměřice v období 2010 až 2018. 

1.  Uveďte za jednotlivé roky přehled ZM schválených a vyplacených finančních prostředků 

z rozpočtu města určených pro HC Stadion Litoměřice. 

2.  Uveďte u jednotlivých částek určení finančních prostředků a způsob čerpání. 

mailto:martina.skokova@litomerice.cz
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Poskytnuté informace: 

Finanční příspěvky pro hokejový klub HC Stadion Litoměřice poskytnuté z rozpočtu města 

Litoměřice v období 2015 až 2018: 

Požadované informace za období 2015 –  2018 resp. výše dotace z rozpočtu města včetně 

požadovaného účelu určení a způsobu čerpání jsou informace běžně veřejně dostupné 

na webových stránkách města Litoměřice v sekci podklady pro jednání ZM: 

https://www.litomerice.cz/podklady-zm 

 

Upřesnění: 

Informace k dotaci na rok 2015 naleznete na str. 86-89, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+F, 

uvedením textu „HC Stadion“ do políčka vyhledavače a stisknutím klávesy Enter: 

https://www.litomerice.cz/images/Clanky/ksat/materialy-zm-29.1.2015.pdf 

Informace k dotaci na rok 2016 naleznete na str. 52-56, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+F, 

uvedením textu „HC Stadion“ do políčka vyhledavače a stisknutím klávesy Enter: 

https://www.litomerice.cz/images/Clanky/ksat/zm-podklady-11-2-2016.pdf 

Informace k dotaci na rok 2017 naleznete na str. 77-84, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+F, 

uvedením textu „HC Stadion“ do políčka vyhledavače a stisknutím klávesy Enter: 

https://www.litomerice.cz/images/Clanky/ksat/materialy-zm-8-12-2016.pdf 

Informace k dotaci na rok 2018 naleznete na str. 54-61, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+F, 

uvedením textu „HC Stadion“ do políčka vyhledavače a stisknutím klávesy Enter: 

https://www.litomerice.cz/images/Clanky/ksat/materialy_do_zm_7_12_2017.pdf 

 

Dále ve své stížnosti uvádíte: „Zmíněný odkaz pak dle mého neposkytuje informace na tuto 

mou část žádosti: 2. Uveďte u jednotlivých částek určení finančních prostředků a způsob 

čerpání.“ 

K tomu sdělujeme:  

Určení finančních prostředků je specifikováno v čl. 1 vzorové smlouvy, způsob čerpání je 

rovněž přesně vymezen v příslušných ustanoveních vzorové smlouvy, resp. v čl. 2 (proplacení 

dotace) a v čl. 3 a 4 (předložení finančního vypořádání dotace). Dotace byly vždy poskytnuty 

po podepsání konkrétní smlouvy o dotaci, vyúčtování dotace bylo vždy provedeno v termínu 

uvedeném ve smlouvě o dotaci. 

 

S pozdravem 

 Bc. Martina Skoková 

 vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka 

 MěÚ Litoměřice 
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