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VS 09.4
Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky v souvislosti s uplatňováním zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

1. Úvod

Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších 
informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí 
a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. Sokolov (dále jen 
„město“) a Městský úřad Sokolov (dále jen „městský úřad“) (dále jen „povinný subjekt“) poskytují jen ty 
informace, které se vztahují k jejich působnosti. 

2. Zveřejňování informací (obsah)

Město jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinno zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace: 

1) informace o městě jako právnické osobě – internetové stránky města, vrátnice městského úřadu, 

2) organizační strukturu městského úřadu – internetové stránky města, vrátnice městského úřadu,

3) možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodnutím odborů městského úřadu i orgánů 
města – internetové stránky města, vrátnice městského úřadu, 

4) postup úřadu při vyřizování žádostí - vývěsky jednotlivých odborů, internetové stránky města

5) přehled nejdůležitějších předpisů – internetové stránky města, vrátnice městského úřadu,

6) sazebník úhrad za poskytování informací - internetové stránky města, vrátnice městského úřadu, 
vývěsky jednotlivých odborů městského úřadu,

7) výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok – internetové stránky 
města, vrátnice městského úřadu,

8) výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 zákona (informace, která je předmětem práva 
autorského a její poskytnutí je nezbytné a je ve veřejném zájmu),

9) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle par. 16a odst. 7 zákona,

10) adresu elektronické podatelny.

Dalšími informacemi, které město dle § 5 odst. 2 a 7 zákona zveřejňuje, jsou usnesení rady města a 
zastupitelstva města, obecně závazné vyhlášky vydané zastupitelstvem města a pravidla, rozpočet města 
na příslušný kalendářní rok, záměry nakládat s rozpočtem města, seznamy hlavních dokumentů 
strategické a rozvojové povahy, případné návrhy licenčních smluv. Ostatní informace jsou zveřejňovány 
dle rozhodnutí orgánů města a vedoucích pracovníků městského úřadu v rámci kompetencí vymezených 
zákonem o obcích, jednacím a organizačním řádem pro činnost komisí a organizačním řádem městského 
úřadu. 

Povinnost zveřejnit informace je splněna tím, že je město způsobem umožňujícím dálkový přístup bez 
zbytečného odkladu zpřístupní správci portálu veřejné správy nebo mu je předá (to vše ve formě a 
datovém formátu určeném prováděcím právním předpisem).
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Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla 
vytvořena. Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle 
obsahu žádosti, pokud není změna formátu nebo jazyka nepřiměřenou zátěží. V tomto případě se 
informace poskytne ve formátu a jazyce, ve kterém byla vytvořena.

Pokud je požadována informace součástí velkého celku a vynětí by bylo nepřiměřenou zátěží, poskytne se 
celek jako takový. Pokud je to možné vzhledem k povaze žádosti a způsobu záznamu informace, 
poskytne se tato v elektronické podobě.

Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost je nutné tyto informace zveřejnit na internetu. O 
informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky 
poskytnutých informacích postačí zveřejnění doprovodné informace vyjadřující jejich obsah.

3. Způsob a rozsah zveřejnění informací (formy)

Město zveřejňuje informace těmito způsoby:

1) na úřední desce, v recepci městského úřadu a na internetových stránkách města 
(www.sokolov.cz)

2) ve vývěskách rozmístěných po městě

3) ve vlastním periodiku (MDK Sokolov)

4) v denním tisku a sdělovacích prostředcích

5) po zřízení informační kanceláře tamtéž

4. Ochrana údajů

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, případně omezeno. Děje se tak jen za 
dodržení podmínek stanovených zákonem.

4.1. Ochrana utajovaných skutečností

Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, k níž 
žadatel nemá oprávněný přístup, informace se neposkytne.

4.2. Ochrana osobnosti a soukromí

Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný 
subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu (např. zák. č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů). Základní údaje (jméno, příjmení, rok 
narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků) 
o osobě, které byly poskytnuty veřejné prostředky se poskytnou. Toto se však nevztahuje na poskytování 
veřejných prostředků podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotní péče, hmotného zabezpečení 
v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území.

4.3. Ochrana obchodního tajemství

Ochrana obchodního tajemství se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. Za porušení obchodního tajemství se nepovažuje poskytnutí informací týkajících se používání 
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prostředků rozpočtu územního celku, apod. Údaje sdělené uchazeči o veřejné zakázky při podávání 
nabídek v rámci všech způsobů zadávání dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, jsou považovány za obchodní tajemství pouze v tom případě, že je za obchodní 
tajemství uchazeči v nabídkách výslovně označí. 

4.4. Ochrana údajů o majetkových poměrech

Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získaná na základě zákonů o 
daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení se neposkytnou. 
Jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné při 
vymáhání nedoplatků při exekučním řízení (správa místních poplatků) a při řízení o poskytování dávek 
sociální péče. Rovněž se nezveřejňují údaje uvedené v žádosti na veřejnou zakázku na přidělení bytu. 

5. Další omezení práva na informace

Poskytnutí informace lze omezit, pokud:

1) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu

2) jde o novou informaci, která je v přípravě. To platí jen do doby, kdy se příprava ukončí 
rozhodnutím. 

Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, 
která:

 byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím 
informace souhlasí, ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných 
obdobích až do nejbližšího následujícího období

 by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského

 neposkytují se informace týkající se probíhajícího trestního řízení apod.

 získaná od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné 
činnosti, prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje 
povinnost mlčenlivosti. Zveřejní se pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly vlastní 
činností

 je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících (je v držení škol, knihovny, kulturní 
instituce)

Všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované informace 
vč. doprovodných, po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Žadateli se musí sdělit důvod 
odepření a časové omezení. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

6. Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí pracovníci i ostatní pracovníci v 
rámci své působnosti dané Organizačním řádem městského úřadu v Sokolově.

Písemně podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím faxu a internetu) jsou evidovány v evidenční knize 
podaných žádostí dle svého charakteru na jednotlivých odborech a odděleních městského úřadu. 
Poskytováním informací (písemné), dodržováním termínů, stanovením výše náhrady za poskytnutí 
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informace, evidencí, případně vydáním rozhodnutí a jeho evidencí dle zákona je pověřen každý vedoucí 
odboru a oddělení, tajemník a volení zástupci.

 Nejpozději do 31. 1. následujícího roku předají pověření pracovníci podklady ke zpracování výroční 
zprávy kanceláři starosty městského úřadu. 

 Do 1. března pak Kancelář starosty zveřejní zpracovanou výroční zprávu za předcházející kalendářní 
rok. 

 Platby v hotovosti se provádějí v pokladně městského úřadu. 

 Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou (zákon č. 123/1998 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů). 

Pověřený pracovník (tj. vedoucí odborů a oddělení, tajemník, volení pracovníci) odpovídají za 
uveřejňování informací a jejich včasnou aktualizaci na internetových stránkách města, které vyplývají z 
činnosti daného odboru, oddělení, MěÚ jako celku apod. Tito odpovídají i za uveřejnění dle § 5 odst. 3 
zákona (Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost je nutné tyto informace zveřejnit na internetu. O 
informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky 
poskytnutých informací postačí zveřejnění doprovodné informace vyjadřující jejich obsah.)

6.1. Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá 
poskytnutí informace ve smyslu zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum 
narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu 
bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. 
Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se 
od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

3) Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny.

4) Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně 
není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu zákona.

5) Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle 
zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve se žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání 
žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, 
žádost se odloží.

6) V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je 
formulována příliš obecně, vyzve se žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost 
upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne se o odmítnutí 
žádosti.

7) V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu, žádost se 
odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

8) Nerozhodne-li se o odmítnutí žádosti podle § 15 zákona, poskytne se informaci v souladu se 
žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.
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9) O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

10) Lhůtu pro poskytnutí informace (odst. 5 písm. d) zákona) je možné prodloužit ze závažných 
důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od 
úřadovny vyřizující žádost,

b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v 
jedné žádosti,

c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, 
nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na 
předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před 
uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

11) Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný 
subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli 
údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.  Pokud žadatel trvá na přímém 
poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne.

12) Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části, s výjimkou případů, kdy se žádost 
odloží.

13) Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství podle § 9 zákona nebo 
ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona, musí 
být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství 
nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato 
osoba povinnému subjektu známa.

14) Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.  Odvolání se podává u povinného 
subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto 
rozhodnutí a za podmínek stanovených ve správním řádu. O odvolání rozhoduje  Krajský úřad 
karlovarského kraje.

6.2. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel:

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona nebyla 
poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o 
odmítnutí,

d) který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace.
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2) Stížnost lze podat u povinného subjektu písemně nebo ústně do 30 dnů ode dne 

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona.

Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

3) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů 
ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne 
požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti.

4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým je Krajský úřad Karlovarského kraje.

6.3. Výroční zpráva 

Povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své 
činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona obsahující následující údaje:

1) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

2) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,

3) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které 
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle 
tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní pracovníky a nákladů na právní zastoupení,

4) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 
licence,

5) počet stížností dle § 16a zákona, důvodu jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,

6) další informace vztahující se k uplatňování zákona. 

Tato zpráva je zpracovávána na základě evidence vedené vedoucími odborů a oddělení, informace podle 
c) a d) dle právního oddělení, informace podle e) dle oddělení finanční kontroly. Tajemník úřadu ji 
předloží ke schválení radě města tak, aby mohla být zveřejněna do 1. března běžného roku. 

7. Sazebník úhrad

Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádostí (ústní i 
písemné) je prováděno za úhradu (pořízení kopií, opatření technických nosičů dat, odeslání informací 
žadateli, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací). Výše úhrady se písemně sdělí žadateli před 
poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem 
byla výše úhrady vyčíslena. Není-li splněna tato oznamovací povinnost, ztrácí povinný subjekt nárok na 
úhradu nákladů za poskytnutí informace. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované 
úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše úhrady tuto nezaplatí, povinný subjekt žádost 
odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady tato lhůta neběží. Výši úhrady za 
poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku: 
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Sazebník úhrad - kalkulace

1) Přímý materiál 

Fotokopie 

Formát Jednostranná Oboustranná
A3 4 Kč 6 Kč
A4 2 Kč 3 Kč

Tento sazebník úhrad – kalkulace se použije i v případě pořizování fotokopií pro účely řízení na 
Městském úřadu Sokolov a to jak na žádost, tak i ze zákona (např. zákon o ověřování č. 21/2006 Sb., o 
ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů).

Tisk na tiskárnách PC 

Barva Cena za jednu stránku v Kč
Černobílá 2
Barevná 5
Plnobarevná kopie - A5 (50%) 
HP OfficeJetPro 1170C, 1175C

13

Plnobarevná kopie - A4 (100%) 
HP OfficeJetPro 1170C, 1175C

26

2) Přímé mzdy

Práce za každou druhou a další započatou hodinu práce spojenou s vyhledáváním informace – 120 Kč. 

3) Ostatní přímé náklady 

 Doručovací náklady - hodnota poštovného dle platného ceníku (je účtována pouze v případě, kdy se 
požaduje úhrada jakýchkoliv jiných nákladů).

 Zaslání faxu - 5 Kč/A4.

 Cestovní náklady - použijí se sazby podle zákona č. 119/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 Balné (v případě nemožnosti použít standardní obálku) - 20 Kč/ks (je účtována pouze v případě, kdy 
se požaduje úhrada jakýchkoliv jiných nákladů).

Žadatel musí být předem seznámen s předpokládanou výší úhrady a informace je poskytnuta pouze s jeho 
výslovným souhlasem s výší úhrady. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně MěÚ 
nebo bezhotovostní platbou na účet města před podáním informace č. účtu 19-521391/0100, v. s. 
61712111 (na prvním místě, kde je tečka bude uvedeno číslo kapitoly). 

8. Závěrečná ustanovení

Koordinaci postupu dle pravidel zajišťuje tajemník městského úřadu. Při řešení otázek neupravených 
těmito pravidly se postupuje dle zákona a obecně platných předpisů. Pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 
pro odvolací řízení, pro počítání lhůt, doručování a náklady v řízení o stížnosti se použijí ustanovení 
správního řádu. Nelze-li podle správního řádu (§ 178) odvolací orgán určit, rozhoduje ten, kdo stojí v čele 
povinného subjektu. Informace, které se týkají přenesené působnosti územního samosprávného celku, 
poskytují orgány samosprávného celku v přenesené působnosti.
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8.1. Stanovení odpovědnosti

 evidence, vyřizování informací: vedoucí odborů, tajemník, volené orgány

 vydávání rozhodnutí: vedoucí odborů, tajemník, právní oddělení Městského úřadu

 odvolání: vedoucí odborů, tajemník, právní oddělení Městského úřadu

 stížnosti: oddělení finanční kontroly

 výroční zpráva o poskytování informací: vedoucí oddělení kanceláře starosty

 oblast licencí: právní oddělení Městského úřadu

 stanovení právních předpisů: oddělení finanční kontroly

 zasílání údajů na portál veřejné správy, či jejich zpřístupnění: informatik OVV

 uveřejňování informací na žádost na internetových stránkách: vedoucí odborů, tajemnice, volení 
zástupci

 zveřejněné informace (umístění na web): vedoucí odborů v rámci své činnosti či podřízenosti
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9. Příloha č. 1 – Informace o městě 

Město vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, 
v platném znění ke dni 24. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem 
a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní 
subjektivitou.

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním 
obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o 
obcích).  Ve věcech samostatné působnosti odpovídá městský úřad radě města. Ve věcech přenesené 
působnosti je podřízen Krajskému úřadu Karlovarského kraje (zák. o obcích, § 126). 

Město vykonává samostatnou působnost (§ 35 a násl. zák. o obcích) a přenesenou působnost (§ 61 a násl. 
zák. o obcích).

Město je podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí 
s rozšířenou působností, obcí s pověřeným obecním úřadem (§ 64 zák. o obcích) a zároveň obcí 
s rozšířenou působností (§ 66 zák. o obcích). To znamená, že vykonává přenesenou působnost ve 
správním obvodu vymezeném územím obcí Březová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní 
Rychnov, Habartov, Horní Slavkov, Chlum Svaté Maří, Chodov, Josefov, Kaceřov, Krajková, Královské 
Poříčí, Krásno, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nová Ves, Nové Sedlo, Rovná, 
Sokolov, Staré Sedlo, Svatava, Šabina, Tatrovice, Těšovice, Vintířov, Vřesová (vyhl. Ministerstva vnitra 
č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností).

V oblasti samostatné působnosti městský úřad:

 plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města,

 pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

Dále vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) s výjimkou věcí, které patří do 
působnosti jiného orgánu obce.

Rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Město je zakladatelem a jediným vlastníkem:                                                                

 Sokolovská bytová s.r.o., Komenského 77, Sokolov

 Správa sportovních zařízení Sokolov, spol. s.r.o., Boženy Němcové 1780, Sokolov

 SOTES Sokolov spol. s r.o., Chebská 1939, Sokolov

Město je zřizovatelem příspěvkových organizací:

 Městský dům kultury Sokolov

 Městská knihovna Sokolov

 Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace

 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37
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 Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

 Základní škola Sokolov, Rokycanova 258

 Základní škola Sokolov, Běžecká 2055

 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

 Základní škola Sokolov, Křižíkova 1917

 Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

 Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527

 Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650

 Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725

 Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80

 Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746

 Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881

10. Příloha č. 2 – Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů městského úřadu a 
orgánů města 

10.1. Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu 

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené 
rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek 
stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné 
prostředky, ale je možno učinit podání, které dle obsahu projedná rada města, starosta nebo tajemník. 
Proti rozhodnutí odborů městského úřadu, Komise k projednávání přestupků města Sokolova a Městské 
policie Sokolov při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat odvolání. 

10.2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města 

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady města nebo komise k projednávání přestupků učiněné 
ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v 
poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné 
rozhodnutí vydáno.  Proti opatřením rady města nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené 
působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoliv podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu 
tohoto opatření Krajskému úřadu Karlovy Vary.

Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

10.3. Soudní přezkoumání 

Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v 
souladu s § 65 a násl. z. č.150/2002, soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů žalobu k 
příslušnému krajskému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k 
Ústavnímu soudu. 

11. Příloha č. 3 – Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města 
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Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení předs. ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů

Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 
působností

Vyhláška 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností

Zákon č. 320/2002 Sb., o změně zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 

Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Zákon č. 553/1990 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a 
obecní policii

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů
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Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 
68/2007 Sb.

Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a veřejného prostranství

Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické 
vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění 
pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších poplatků

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších 
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

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

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů
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Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 225/2006 Sb.

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 
informačních služeb (knihovní zákon)

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých 
dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve 
znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 
docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, 
žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 62/2007 Sb.

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

Vyhláška č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných 
zahraničními školami, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu 
okresními a obecními ú řady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších 
předpisů

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o 
evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
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Republiky (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předmětů

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Sokolova

12. Příloha č. 4 – Poskytnuté výhradní licence

-

13. Příloha č. 5 – Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

-

14. Příloha č. 6 – Adresa elektronické podatelny

epodatelna@mu-sokolov.cz

Vnitřní směrnice č. 1/2000, Pravidla pro zajištění přístupu k informacím, účinná od 4. 1. 2000 se k 1. 5.
2008 nahrazuje touto směrnicí.




