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Důvodová zpráva 
 

Interpelace ze ZM 21. 4. 2022 

 

1) 
Interpelace MgA. Chuchlíka:  
 
Ústní na ZM - chci se zeptat, jak by se pan Švarc, jako utečenec, cítil, kdyby na 
facebookovém profilu ředitele Městské policie četl články o ruské agresi nebo posty, 
které akcentují zcela marginální a vágně ozdrojované informace protistrany nebo 
dokonce problematizuje finanční náročnost pomoci. 
 
RNDr. Čeřovský – beru to jako interpelaci na mě, nejsem na sociálních sítích, nevím 
úplně přesně, co konkrétně máte na mysli. Jestli mi dáte nějaký odkaz, abych si mohl 
to, co zde říkáte, ověřit. 
 
Odpověď MgA. Chuchlíkovi v materiálu pro jednání ZM 21.4.2022: 
 
RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města 
 
Na interpelaci odpoví Mgr. Michal Švarc osobně na nejbližším jednání Zastupitelstva 
města Jablonec nad Nisou dne 21. dubna 2022. 
 
Výňatek ze zápisu ZM 21.4.200 –  
RNDr. Čeřovský – v zápisu z jednání předsedů klubů je uvedeno, co se týká 
interpelace vznesené panem Chuchlíkem na pana Švarce, že se očekává stanovisko 
ministerstva práce a sociálních věcí a je doporučeno tuto odpověď přesunout na 
květnové zastupitelstvo. Platí to? 
MgA. Chuchlík – akceptuji, že tam jsou nějaké úřední procedury, které příslušné 
orgány vyhodnotí jako zákonné. Myslel jsem to méně úředně a formálně, více 
společensky než politicky a zajímalo mě, jak ředitel Městské police, ve zřejmém 
střetu zájmu, protože je zároveň zastupitelem za stranu, která tuto agendu podle 
mého zneužívá ke své politické aktivitě, tak bych chtěl vědět, jak to občansky ředitel 
Městské policie vyhodnocuje. Jestli bude možné mi odpovědět až příští měsíc, tak si 
to rád poslechnu. 
 
Odpověď MgA. Chuchlíkovi bude poskytnuta ústně na jednání ZM 19.5.2022 
Mgr. Bc. Michalem Švarcem. 
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2) 
Písemná interpelace Ing. arch. Klápštěho:  

 
Stále jsem neobdržel odpověď na předchozí interpelaci ve věci zadání Koncepce 
bytové politiky a Koncepce Smart Jablonec bez výběrového řízení firma Gatum 
Advisory s. r. o. „Pokud nebylo žádné zadání, tak bych prosil o korespondenci mezi 
městem a firmou, ve které se rodilo to zadání, ten rozsah těch prací. Upřesním – 
korespondenci nebo zápisy z jednání, pokud šlo o osobní jednání.“ 
Místo zápisů a korespondence jsem obdržel pouze informaci, že jednání a 
korespondence proběhly, což neodpovídá mému požadavku. K této interpelaci 
zároveň přikládám stále platné Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly 
Ministerstva vnitra č. 1/2016, které podává výklad k § 82 písm. c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a vysvětluje 
rozsah práva zastupitele na informace. Stanovisko upozorňuje, že právo zastupitele 
na informace se týká veškeré samosprávné činnosti obce, nejen té vyhrazené 
zastupitelstvu. Ze stanoviska cituji závěr na str. 3:  Lze tudíž učinit dílčí závěr, 

podle něhož má každý zastupitel právo – zjednodušeně řečeno – na veškeré 
informace vypovídající o samostatné působnosti obce. 
To znamená, že mám právo obdržet i zápisy z jednání a korespondenci, pokud se 
týká samosprávné působnosti města, což zadání koncepčních materiálů bezpochyby 
je. Zároveň upozorňuji, že považuji získání těchto informací za velmi důležité a budu 
na jejich obdržení trvat a dožadovat se jich všemi zákonnými prostředky. Oba 
dokumenty jsou zásadní koncepční dokumenty pro rozvoj města.  
 
Cituji z minulé interpelace sdělení, na které ve své nynější žádosti navazuji: 
Původním zadáním bylo zpracovat nabídku na Koncepci bytové politiky v našem 
městě Jablonci nad Nisou, dále během několika jednání bylo zadání upraveno, či 
spíše rozšířeno o problematiku parkování ve městě. 
Opětovně tedy žádám o následující: 

• Přesné znění výzvy k podání nabídky společnosti Gatum Advisory s. r. o. 

• Původní výše citovanou nabídku společnosti Gatum Advisory s. r. o. před 

výše zmíněnými jednáními. 

• Zápisy ze zmíněných několika jednání několika jednání, během kterých bylo 

zadání upraveno a veškerou korespondenci s firmou, ve které byly závěry 

upraveny či potvrzeny. 

• Finální znění nabídky společnosti Gatum Advisory s. r. o. po jednáních 

 
Ke své interpelaci přikládám jako nedílnou součást Stanovisko odboru veřejné 
správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 1/2016 a požaduji zařazení tohoto 
stanoviska do materiálu zastupitelstva k vyřízení této interpelace – označeno P1. 

 

 
Odpověď Ing. arch. Klápštěmu: 
 
Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora 
 

V průběhu přípravy nového strategického plánu města jsme v rámci pravidelných 
osobních setkání s jeho zpracovatelem, společností Gatum Advisory s.r.o., 
opakovaně diskutovali problematiku chybějící bytové koncepce města a z toho 
vyplývající nedostatky ovlivňující život v Jablonci nad Nisou. Na základě 
telefonických a osobních jednání, kterých se kromě mé osoby a zástupců 
zpracovatele účastnili také pracovníci Odboru technického/ Oddělení správy 
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bytových objektů, byla formulována žádost o předložení nabídky na zpracování 
bytové koncepce města. Se stranou města bylo dohodnuto, aby nabídka byla 
zpracována variantě, a to s ohledem na rozsah vstupní datové analýzy a možné 
využití anonymizovaných dat např. mobilních operátorů a dalších datových 
podkladů. Obdrženou nabídku č.1 přikládám. 

Po prostudování předmětné nabídky jsme s vedením města a pracovníky 
z magistrátu usoudili, že by bylo vhodné diskutovat možné propojení bytové 
koncepce města s dalším dlouhodobým problémem města - parkováním. Za tímto 
účelem proběhla další schůzka a ze strany zpracovatele bylo vyjádřen souhlas, a 
původní nabídka tak byla rozšířena. Upravenou nabídku č.2 přikládám. 

Na dalších společných jednáních náměstka s Gatum Advisory jsme však dospěli k 
názoru, že město postrádá zastřešující koncepční dokument, který by průřezově 
nastavil rozvoj města s ohledem na optimální využití moderních technologií a dat. 
Rovněž jsme diskutovali problém města s ohledem na nedostatek expertů v této 
oblasti, tudíž jsme se poptávku rozhodli upravit (vypuštěním zaměření na bytovou 
politiku) a rozšířit i o projektové a facilitační práce jako konzultační podporu v 
těchto oblastech pro Radu města. V této době společnost Gatum uskutečnila řadu 
jednání pro sběr informací, jako například s vedením Městské policie (bezpečnost 
města), s vedením společnosti TSJ s.r.o. (správce veřejného osvětlení), s Ing. L. 
Wejnarem Jablonecká dopravní, a.s. s pracovníky úřadu (různých oddělení), se 
zástupci společnosti JE a.s. a dalších.    

Vzhledem k odborné specializaci společnosti Gatum a jejich značných zkušeností se 
zaváděním konceptu Smart City či technologických projektů do podmínek českých 
měst jsme zástupce společnosti požádali o zaslání nabídky na případné zpracování 
tohoto dokumentu i na projektovou podporu. Společnost Gatum nabídku zpracovala 
a při opakovaných osobních jednáních nám jejich zástupci vysvětlili podstatu 
navrhovaného řešení a konkrétních přínosů pro Jablonec nad Nisou. Těchto jednání 
se mj. účastnil i primátor města J. Čeřovský. Předmětná nabídka byla následně za 
účasti zpracovatele představena Radě města, která ji v navrhované podobě schválila. 
Konečnou nabídku č.3 rovněž přikládám. 

Výše uvedený proces, který probíhal po dobu šesti měsíců, měl za cíl nalézt 
správnou cestu pro řešení rozvojových problémů Jablonce nad Nisou. Jelikož se 
koncept Smart City věnuje mnoha klíčovým oblastem, které jsou pro město buď 
problematické (např. doprava, městské sítě) nebo velmi aktuální (např. energetika, 
kamerový systém) - opustili jsme původní záměr úzkého zaměření na problematiku 
bydlení či parkování a schválili záměr koncepce a projektového řízení Smart 
Jablonec." 

Stanovisko PaVZ k procesnímu postupu při zadání předmětné zakázky spol. Gatum 
Advisory s.r.o.: 
Z hlediska finančního objemu zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, 
která dle § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek nepodléhá povinnosti 

zadávacího řízení dle zákona. Interní zadavatel města je tedy povinen postupovat 
podle interní směrnice Rady města Jablonec nad Nisou číslo 26/2016, k veřejným 
zakázkám, ve znění pozdějších předpisů. Dle této směrnice je možné 
v odůvodněných případech zadat zakázku malého rozsahu přímo určenému 
dodavateli na základě rozhodnutí RM, což byl tento případ. 
 
 
Výše zmíněné přílohy jsou přiloženy a označeny P1 – P3 
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Stanovisko  

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra  

č.   1/2016 

Označení stanoviska: Právo člena zastupitelstva obce na informace 

 
Právní předpis: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),  
Ustanovení: § 82 písm. c) zákona o obcích 
Související právní předpisy: zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů; zákon 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů,  

Klíčová slova:  právo na informace související s výkonem funkce 
zastupitele, vztah zákona o svobodném přístupu 
k informacím k zákonu o obcích  

Datum zpracování:  13. dubna 2016; aktualizováno k 1. září 2018  

Zpracovali:  Mgr. Markéta Kovandová, JUDr. Adam Furek 

Schválila:  Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru 

    
 

 
Na jaké informace má člen zastupitelstva obce nárok 
na základě § 82 písm. c) zákona o obcích? Jak 
vyhodnotit a vyřizovat žádost zastupitele o informace? 
 

 
 
Stanovisko: 
 
 
Úvod 

 
Podle § 82 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, má člen zastupitelstva obce při výkonu své funkce právo požadovat od 
zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických 
osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich 
funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů. 

 
Smyslem práva člena zastupitelstva obce, které plyne z ustanovení  

§ 82 písm. c) zákona o obcích, je, aby člen zastupitelstva obce mohl efektivně získávat 
informace relevantní pro jeho rozhodování na jednání zastupitelstva obce, tedy pro svůj podíl 
na utváření vůle zastupitelstva obce jakožto orgánu, jímž obec jedná a rozhoduje. 
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Zákon o obcích však podrobněji nevymezuje bližší podmínky přístupu zastupitele 
k informacím; nestanoví ani hmotněprávní podmínky (vyjma požadavku, aby se informace 
vztahovaly k výkonu funkce zastupitele), ani podmínky procesní (vyjma maximální lhůty pro 
vyřízení žádosti). Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 19. února 2013, č. j. 8 Aps 
5/2012-47, nicméně dovodil, že na vyřízení žádosti zastupitele o poskytnutí informace 
související s výkonem jeho funkce se subsidiárně použijí procesní ustanovení pro vyřízení 
žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „SvInf“). Na toto rozhodnutí 
Nejvyšší správní soud navázal i v dalších judikátech, zejména (ve vztahu k obdobné úpravě 
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů), v rozsudku 
ze dne 6. listopadu 2013, č. j. 3 Aps 5/2013-271. 

 
S tímto závěrem Nejvyššího správního soudu však v praxi vyvstává celá řada otázek. 

Předně může být sporné, zda ze zákona o svobodném přístupu k informacím je namístě 
aplikovat jen jeho procesní ustanovení (tomu by nasvědčovala publikovaná právní věta 
rozsudku č. j. 8 Aps 5/2012-47), nebo i ustanovení hmotněprávní (tomu by naopak 
nasvědčovala část odůvodnění rozsudku, v níž je uvedeno: Nejvyšší správní soud přisvědčil 
stěžovateli, že pro poskytování informací podle § 82 zákona o obcích je třeba použít 
informační zákon.). Sporné může rovněž být, zda zastupitel může žádat o tytéž informace 
i v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím a pokud ano, zda v takovém případě 
aplikovat i hmotněprávní omezení práva na informace (§ 7 až 11 SvInf) či úhradu nákladů  
(§ 17 SvInf) a zda se uplatní třicetidenní lhůta pro vyřízení žádosti, stanovená § 82 písm. c) 
zákona o obcích, nebo patnáctidenní lhůta plynoucí ze zákona o svobodném přístupu 
k informacím [§ 14 odst. 5 písm. d) SvInf]. Složité je i samotné posouzení, zda se informace 
vztahuje k výkonu funkce zastupitele obce. 
 
 
1. Rozsah informací poskytnutelných zastupiteli podle § 82 písm. c) zákona o obcích 
 
 Podle § 82 písm. c) zákona o obcích může zastupitel požadovat poskytnutí informací 
při výkonu své funkce (srov. návětí § 82 zákona o obcích). To znamená, že informace, na 
které má v režimu tohoto ustanovení nárok, jsou informacemi sloužícími k výkonu funkce. 
  

Podle § 84 odst. 1 zákona o obcích rozhoduje zastupitelstvo v záležitostech 
samostatné působnosti obce (v přenesené působnosti vydává nařízení obce v obcích, 
v nichž není zřízena rada obce, jak stanoví § 84 odst. 3 zákona o obcích). Informacemi podle 
§ 82 písm. c) zákona o obcích proto jsou informace, které se vztahují k rozhodovacím 
pravomocem zastupitelstva obce. Jedná se o informace vypovídající o vyhrazené pravomoci 
zastupitelstva obce podle § 84 odst. 2 a § 85 zákona o obcích i informace vztahující se  
k pravomocem ostatních obecních orgánů, které si zastupitelstvo může vyhradit, tj. 
především k pravomocem rady obce, uvedeným v § 102 odst. 3 zákona o obcích (ve spojení 

                                                           
1 Proti tomuto rozsudku byla podána ústavní stížnost, která byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 
7. února 2014, sp. zn. I.ÚS 115/14, a to z důvodu, že stěžovatel v posuzovaném případě nevystupuje jako fyzická 

osoba, požívající ústavně zaručená základní práva, ale jako člen zastupitelstva městské části hlavního města 

Prahy, požívající toliko zákonných oprávnění. Ústavní soud de facto akceptoval finální závěr Nejvyššího 
správního soudu, že na vyřizování žádosti zastupitele o informace, na které má nárok z titulu své funkce, se 
subsidiárně použijí procesní ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím. 
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s § 84 odst. 4 téhož zákona). Do této kategorie ovšem náleží i informace vztahující se  
k pravomocem starosty obce podle § 103 odst. 4 zákona o obcích a k úkolům tajemníka 
obecního úřadu např. v personální oblasti podle § 110 zákona o obcích. Společné těmto 
informacím je, že v převážné míře vypovídají o samostatné působnosti obce (a o případném 
vydávání nařízení obce). 

 
Rozsah informací vztahujících se k výkonu funkce člena zastupitelstva obce se však 

rozhodovací pravomocí zastupitelstva obce nevyčerpává. Mezi informace, které se vztahují 
k výkonu funkce člena zastupitelstva obce, je nutné zahrnout i ostatní informace, které 
vypovídají o samosprávných aktivitách jiných obecních orgánů než je zastupitelstvo obce, 
v nichž však zastupitelstvo obce nemá ani potencionální rozhodovací oprávnění. Jedná se 
o informace vypovídající o výkonu pravomocí v samostatné působnosti, které jsou vyhrazeny 
radě obce podle § 102 odst. 2 zákona o obcích. I když v těchto záležitostech není dána 
rozhodovací pravomoc zastupitelstva obce, nelze tomuto orgánu jakožto vrcholnému 
samosprávnému orgánu obce bránit v tom, aby alespoň zprostředkovaně hodnotil činnost 
rady, resp. dalších obecních orgánů (starosty obce či obecního úřadu) v samostatné 
působnosti, a tudíž nelze tyto informace bez dalšího vyloučit z rozsahu informací vztahujících 
se k výkonu mandátu člena zastupitelstva obce. 

 
Naopak právo zastupitele podle § 82 písm. c) zákona o obcích se nemůže vztahovat 

na informace, jimiž obec (resp. její orgány a zaměstnanci) disponují v souvislosti s výkonem 
přenesené působnosti – bez souvislosti s působností samostatnou (např. přestupková 
agenda, stavební a územní rozhodování apod.), nejedná-li se o přenesenou působnost 
vykonávanou zastupitelstvem obce. Lze proto podotknout, že požaduje-li zastupitel podle  
§ 82 písm. c) zákona o obcích poskytnutí informací, na něž nemá z titulu své funkce nárok, 
zastupitelova žádost by měla být považována za žádost podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím a vyřizována v souladu s tímto zákonem – tedy, zjednodušeně řečeno, žádost 
by měla být vyřizována jako by o dané informace žádal kterýkoli jiný žadatel.  

 
Lze tudíž učinit dílčí závěr, podle něhož má každý zastupitel právo – 

zjednodušeně řečeno – na veškeré informace vypovídající o samostatné působnosti 
obce. 

 
 
2. Jak hodnotit žádost zastupitele o informace 
 
 Při posuzování konkrétní žádosti člena zastupitelstva obce o poskytnutí informací je 
na prvním místě nutné posoudit, zda zastupitel žádá o poskytnutí informací, na jejichž 
poskytnutí má z titulu své funkce nárok. 
 

Jestliže požadované informace nesouvisejí s výkonem funkce zastupitele  
(tj. zjednodušeně řečeno nepůjde o informace vypovídající o samostatné působnosti obce), 
je taková žádost plně podřaditelná pod procesní i hmotněprávní ustanovení zákona  
o svobodném přístupu k informacím (zastupitel zde má postavení „běžného“ žadatele bez 
jakéhokoli privilegovaného režimu), a to se všemi důsledky z toho plynoucími (včetně 
zákonem stanovené ochrany, možnosti žádat úhradu nákladů apod.). 

 
Složitější situace z hlediska vazby § 82 písm. c) zákona o obcích a zákona 

o svobodném přístupu k informacím nastává tehdy, jestliže zastupitel žádá o informace 
vztahující se k výkonu své funkce s odkazem na zákon o svobodném přístupu k informacím. 
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Je totiž sporné, zda existence § 82 písm. c) zákona o obcích ve vztahu k těmto informacím 
zcela vylučuje možnost domáhat se týchž informací jen podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím. Problém zde tkví především v určení lhůty pro poskytnutí informace. Zákon 
o obcích totiž stanoví maximální lhůtu pro vyřízení žádosti v délce 30 dnů, zatímco zákon 
o svobodném přístupu k informacím v délce 15 dnů a je tudíž otázkou, zda je zastupitel 
existencí § 82 písm. c) zákona o obcích zcela zbaven možnosti získat informace rychleji tím, 
že žádost podá pouze s odkazem na zákon o svobodném přístupu k informacím. 
 
 Podle našeho názoru skutečnost, že je daná osoba zastupitelem, neznamená, že 
nemůže o informace související s výkonem své funkce žádat v plném procesním režimu 
zákona o svobodném přístupu k informacím (nikoli jen v režimu jeho subsidiární aplikace). 
V této souvislosti lze poznamenat, že jedna z právních vět výše zmíněného rozsudku 
Nejvyššího správního soudu ze dne 19. února 2013, č. j. 8 Aps 5/2012-47, zní: Povinností 
žadatele o informaci není právně kvalifikovat, podle jaké zákonné normy se domáhá 
informace na povinném subjektu. Je naopak úkolem povinného subjektu posoudit, o jaké 
informace se ve skutečnosti jedná a podle kterého právního předpisu má postupovat při 
jejich poskytnutí, případně jejich odepření. Na druhou stranu však nelze vůli zastupitele 
podřadit svou žádost konkrétnímu procesnímu režimu (zákona o obcích nebo zákona  
o svobodném přístupu k informacím), výslovně vyjádřenou v žádosti o informace, zcela 
opomenout. Jinak řečeno tam, kde zastupitel výslovně vyjádří svou vůli podřadit 
vyřízení žádosti jednomu či druhému procesnímu režimu, musí obec tuto skutečnost 
respektovat. 
 

V úvahu tak přicházejí následující situace, jak může zastupitel požádat o informace 
související s výkonem své funkce. Je přitom nutné odlišit, zda zastupitel svou žádost podřídil 
výlučně zákonu o obcích [§ 82 písm. c)], viz bod 2.1, nebo zda požaduje její vyřízení (též) 
v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím (bod 2.2). 

 
2.1 Žádost podle § 82 písm. c) zákona o obcích 
 

1. Zastupitel požádá o informace, aniž by odkázal na některý ze zákonných režimů 
[pouhé uvedení slov, že osoba je zastupitelem, přitom nelze chápat jako odkaz 
na § 82 písm. c) zákona o obcích] 

 
2. Zastupitel o informace požádá pouze v režimu zákona o obcích – výslovně 

např. uvede, že o informace žádá v souladu se zákonem o obcích či že o 
informace žádá podle § 82 písm. c) zákona o obcích, aniž by svou žádost jakkoli 
provázal se zákonem o svobodném přístupu k informacím 

  
Žádá-li zastupitel o informace pouze s odkazem na § 82 písm. c) zákona o obcích, je 

dle judikatury Nejvyššího správního soudu možné subsidiárně aplikovat jen procesní 
ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím2. To znamená, že nebudou 
využitelná hmotněprávní omezení, kterými jsou důvody pro neposkytnutí informace podle § 7 
až 11 SvInf, úhrada nákladů podle § 17 SvInf ani povinnost zveřejnit poskytnutou informaci 
podle § 5 odst. 3 SvInf. 

 

                                                           
2 Na prvním místě je samozřejmě nutné, aby obec nejdříve zvážila, zda se žádost vztahuje na informace týkající 
se funkce zastupitele obce. Pokud nikoli, bez dalšího (a bez ohledu na nadpis žádosti) vyřizuje obec takovou 
žádost plně v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. 



 
 

5 
 

Lhůta na vyřízení žadatelovy žádosti je podle § 82 písm. c) zákona o obcích 30 dní – 
resp. informace má být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.  
 

Zastupiteli jsou bez omezení poskytnutelné informace, na jejichž poskytnutí by měla 
v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím nárok kterákoli jiná osoba. 
Součástí informací, které se vztahují k výkonu funkce člena zastupitelstva obce (např. v 
rámci zastupitelem požadovaného dokumentu), mohou být i údaje, které nelze volně 
zpřístupňovat, resp. informace, které jsou zvláštními zákony chráněny. Jedná se především 
o osobní údaje chráněné zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp. nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Dále se jedná o informace vypovídající  
o obchodním tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Zákon  
o obcích neupravuje vztah mezi právem člena zastupitelstva obce na informace  
a zvláštními předpisy stanovenou ochranou určitých údajů. K tomu, aby zastupitelé mohli 
řádně plnit svou funkci a podílet se na rozhodování zastupitelstva, však bezpochyby musejí 
mít přístup k plným a neomezeným informacím ve věcech, o nichž mají rozhodovat či jejichž 
výkon mají kontrolovat (srov. např. povinnosti zastupitele plynoucí z § 159 občanského 
zákoníku, případně ze znění slibu). Požádá-li proto zastupitel o informaci, na níž má nárok 
podle § 82 písm. c) zákona o obcích, má zastupitel právo na přímý a neomezený přístup 
i k chráněným údajům. Informace, které souvisejí s výkonem funkce zastupitele, je proto 
třeba zastupiteli poskytnout bez omezení (např. požadovaný dokument bude poskytnut bez 
„začernění“ osobních údajů). Argumentovat lze v této souvislosti i tak, že pokud by ze 
zpřístupnění zastupiteli byly vyloučeny informace chráněné zvláštní právní úpravou, musel 
by tak zákon o obcích stanovit výslovně, což nečiní (srov. v této souvislosti požadavky 
plynoucí na omezení práva na informace z čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod). 

 
Lze tudíž uzavřít, že i přes soudy dovozovanou subsidiaritu užití zákona 

o svobodném přístupu k informacím nelze v případě žádosti zastupitele podle § 82 
písm. c) zákona o obcích aplikovat ta jeho hmotněprávní ustanovení, která chrání 
informace před jejich (obecným) zpřístupněním. 
 

Pro úplnost je možné uvést, že zpřístupnění „chráněných“ údajů členovi 
zastupitelstva obce neznamená, že tato osoba může dotčené údaje bez dalšího volně šířit či 
využívat. Jestliže členovi zastupitelstva obce byly v souladu se zákonem poskytnuty určité 
informace (např. osobní údaje), které jinak nejsou volně šiřitelné či zveřejnitelné, odpovídá 
tento zastupitel (nikoli obec, která mu dané informace poskytla v souladu se zákonem) i za 
případné protiprávní nakládání s nimi. Tato odpovědnost je přitom nejen majetková 
(občanskoprávní), ale potencionálně i správní či trestní. 

 
V § 2 odst. 4 SvInf je stanoveno, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů 

na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Obecně lze říci, že dotazuje-li 
se zastupitel na názor (případně budoucí rozhodnutí), jeho podání je třeba považovat za 
podání podle § 82 písm. b) zákona o obcích, z něhož plyne právo zastupitele vznášet 
dotazy, připomínky a podněty. Podle § 82 písm. b) zákona o obcích má proto zastupitel 
nárok na to, aby obdržel odpověď na svůj dotaz, byť bude žádat o sdělení (vytvoření) názoru 
(resp. se dotazovat na budoucí rozhodnutí). Situace je však jiná, pokud by zastupitelova 
žádost směřovala k vytvoření nové informace (např. zpracování právní analýzy určitého 
problému, vyhotovení obsáhlé statistiky apod.) – zastupitel nemá právo na to, aby byla na 
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základě jeho žádosti vytvořena nová informace ani podle § 82 písm. c), ani podle § 82 písm. 
b) zákona o obcích. Žádost zastupitele o vytvoření nové informace je proto možné bez 
dalšího odmítnout (rozhodnutím o odmítnutí žádosti), a to s odkazem na § 2 odst. 4 SvInf. 

 
Ustanovení § 4a SvInf upravuje formu a způsob poskytnutí informace. Toto pravidlo 

je přitom aplikovatelné i pro vyřizování žádosti zastupitele podle § 82 písm. c) zákona 
o obcích – je možno dospět k závěru, že požadavku zastupitele na poskytnutí informace 
v určité formě a určitým způsobem (např. požadavek informaci poskytnout v elektronické 
podobě na e-mail) by mělo být v zásadě vyhověno, nejedná-li se o požadavek, jenž lze 
považovat za nepřiměřeně zatěžující. 

 
Zákon o obcích nestanoví ani žádné náležitosti žádosti zastupitele o informace – 

subsidiárně lze aplikovat § 14 odst. 2 SvInf, v němž jsou stanoveny náležitosti žádosti podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím. Ze žádosti musí být zřejmé, že konkrétní 
zastupitel žádá o poskytnutí dané informace. Zastupitele lze v souladu s § 14 odst. 5 písm. 
a) SvInf vyzvat k doplnění žádosti v případě, že nedostatek údajů o žadateli brání postupu 
vyřízení žádosti. Rovněž lze zastupitele podle § 14 odst. 5 písm. b) SvInf vyzvat k upřesnění 
žádosti. Aplikovatelné je i ustanovení § 13 SvInf o možnosti podat žádost ústně, i další 
ustanovení § 14 SvInf, upravující způsob podání žádosti.  
 

V případě žádosti podle § 82 písm. c) zákona o obcích je aplikovatelný  
i § 6 SvInf – žádost zastupitele je možné namísto poskytnutí požadované informace vyřídit 
tak, že zastupiteli budou nejpozději do sedmi dnů od podání žádosti sděleny údaje 
umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou 
stránku, kde se informace nachází. 

 
Z povahy věci však není možné žádost zastupitele odložit podle § 14 odst. 5 písm. c) 

SvInf. Informace související s výkonem funkce zastupitele nemohou být z logiky věci 
informacemi, které se nevztahují k působnosti obce. Jak je uvedeno výše, nežádá-li 
zastupitel o informace, na něž má nárok z titulu své funkce, je jeho žádost třeba posoudit 
jako žádost „běžného“ žadatele o poskytnutí informace, vyřizovatelnou plně v režimu zákona 
o svobodném přístupu k informacím. Proto – žádal-li by zastupitel o informaci, která se 
nevztahuje k působnosti obce, nejedná se o žádost podle § 82 písm. c) zákona o obcích. 

 
Žádost zastupitele může být však odmítnuta (vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti) 

– může se jednat např. o výše uvedený případ žádosti o vytvoření nové informace. 
Rozhodnutí je přitom nutné vydat vždy, když obec dospěje k závěru, že žadateli informace 
nezpřístupní (srov. § 15 odst. 1 SvInf). 

 
V případě, že je zastupiteli poskytnuta informace podle § 82 písm. c) zákona 

o obcích, neaplikuje se § 5 odst. 3 SvInf, ani není důvod tuto informaci zahrnovat do výroční 
zprávy ve smyslu § 18 SvInf.  

 
2.2 Žádost (též) podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 

1. Zastupitel požádá o informace pouze s odkazem na zákon o svobodném 
přístupu k informacím (vůbec nezmiňuje zákon o obcích) 
 

2. Zastupitel požádá o informace s odkazem na zákon o obcích a zároveň na 
zákon o svobodném přístupu k informacím 
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V takovém případě se zákon o svobodném přístupu k informacím uplatní v plném 

rozsahu, nikoli pouze subsidiárně, protože zastupitel výslovně odkázal na zákon  
o svobodném přístupu k informacím a tudíž jeho vůlí je, aby jeho žádost byla vyřizována 
v režimu tohoto zákona. Nemohou však být aplikována ta jeho ustanovení, která by 
vedla k menšímu rozsahu práva na informace (tj. hmotněprávní ustanovení omezující 
zpřístupnění informace a ta hmotněprávní ustanovení, která jdou k tíži zastupitele). To 
znamená, že nelze aplikovat § 7 až 11, ani § 17 SvInf. Naopak by bylo možné aplikovat § 5 
odst. 3 SvInf, neboť sice jde o hmotněprávní ustanovení, nikoli však k tíži žadatele (jeho 
práva na informace). 

 
Judikatura (zejména rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. srpna 2005,  

č. j. 6 As 40/2004-62) dovodila pravidlo, podle něhož žádá-li o určité informace podle zákona 
o svobodném přístupu k informacím žadatel, který by k těmto informacím měl obsahově 
neomezený přístup podle jiného právního předpisu, není důvod při vyřizování jeho žádosti 
podle zákona o svobodném přístupu k informacím tyto informace chránit. Jelikož zastupitel 
má právo na informace vztahující se k výkonu jeho funkce podle § 82 písm. c) zákona o 
obcích bez omezení, není důvod ani při takto podané žádosti zákonná omezení aplikovat. 
Zastupiteli žádajícímu podle zákona o svobodném přístupu k informacím o informaci, na niž 
má nárok podle zákona o obcích, proto musí být poskytnuty i údaje, na které má nárok jen 
zastupitel – nikoli „běžný žadatel“. Údaje, které lze zastupiteli poskytnout na základě zákona 
o obcích, jak bylo uvedeno výše, nemusí být vždy běžně poskytnutelné komukoli podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím. Právo zastupitele na informace může být proto 
širším než právo na informace „běžného žadatele“. 

 
Jako problematické se však v tomto případě jeví určení maximální lhůty pro vyřízení 

takové žádosti. Zákon o obcích stanoví v § 82 písm. c) povinnost poskytnout informaci 
nejpozději do 30 dnů, zákon o svobodném přístupu k informacím v § 14 odst. 5 písm. d) 
stanoví povinnost poskytnout informaci nejpozději do 15 dnů. V obou případech je tedy 
povinností informaci poskytnout „co nejdříve“, liší se však maximální přípustnou délkou. 

 
Vztah § 82 písm. c) zákona o obcích a § 14 odst. 5 písm. d) SvInf by bylo možné 

zjednodušeně řečeno vyřešit poukazem na princip speciality a dovodit, že na vyřízení žádosti 
zastupitele o informace je nutné vždy aplikovat třicetidenní lhůtu. Takový závěr však vede 
k absurdnímu stavu, při němž by člen zastupitelstva obce, který dané informace požaduje 
pro výkon své funkce (pro podíl na rozhodování zastupitelstva), získal informace v méně 
časově komfortním režimu oproti běžnému žadateli (30 dní vs. 15 dní). Je tudíž nutné učinit 
závěr, podle něhož se zákonná třicetidenní lhůta pro vyřízení žádosti zastupitele uplatní jen  
u takových žádostí, v nichž zastupitel výslovně neodkáže (též) na zákon o svobodném 
přístupu k informacím, tj. nepodřadí svou žádost (též) režimu tohoto zákona. Tam, kde na 
zákon o svobodném přístupu k informacím zastupitel odkáže (podřídí režim své 
žádosti zákonu o svobodném přístupu k informacím), uplatní se pro vyřízení takové 
žádosti patnáctidenní lhůta podle § 14 odst. 5 písm. d) SvInf a nikoli třicetidenní lhůta 
podle § 82 písm. c) zákona o obcích. Tento závěr vychází z principu, podle něhož při 
spojení režimu obou zákonů je nutné aplikovat z obou zákonů ta pravidla, která jsou 
z hlediska žadatele (zastupitele), resp. z hlediska jeho práva na informace, příznivější. 
 

Tento výklad přitom prakticky nevede ke zvýšení časové náročnosti na vyřizování 
žádostí zastupitelů. Z obou právních předpisů plyne, že žádosti by měly být vyřizovány 
bezodkladně – nikoli až v poslední den lhůty stanovené pro jejich vyřízení. V případě, že 
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bude aplikován režim zákona o svobodném přístupu k informacím – bude aplikovatelné 
i ustanovení § 14 odst. 7 SvInf, podle nějž je možné lhůtu pro vyřízení žádosti prodloužit ze 
závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Ustanovení o možnosti prodloužení lhůty 
přitom není aplikovatelné v případě lhůty stanovené v § 82 písm. c) zákona o obcích. Jinak 
řečeno i lhůta podle zákona o svobodném přístupu k informacím se může v odůvodněných 
případech přiblížit třiceti dnům (přitom platí, že v obou procesních režimech musí být 
informace poskytnuta „co nejdříve“).  
 

Zastupitel má z titulu své funkce právo na bezplatné poskytnutí informací v režimu 
zákona o obcích – zákon o obcích nepočítá s žádnou úhradou za poskytnutí informací podle 
§ 82 písm. c). Proto i v případě, kdy o tytéž informace zastupitel žádá v režimu SvInf, nelze 
v souladu s § 17 odst. 1 SvInf po zastupiteli žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání 
informací; úhradu „materiálních nákladů“ lze požadovat výjimečně (viz dále). Je možno 
zdůraznit, že právo na bezplatné poskytnutí určitého okruhu informací nemůže být zastupiteli 
upřeno jen proto, že žádá o informaci podle SvInf a nikoli podle zákona o obcích. 

 
Povinný subjekt má povinnost postupovat v souladu s § 5 odst. 3 SvInf – do 15 dnů 

od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Aplikace tohoto ustanovení nemůže jít k tíži zastupitele, proto 
je třeba, aby bylo postupováno podle tohoto ustanovení v případě, kdy zastupitel výslovně 
uvádí, že má být jeho žádost vyřizována v režimu zákona o svobodném přístupu 
k informacím. Rovněž platí, že informace poskytnutá na jeho žádost v režimu zákona 
o svobodném přístupu k informacím musí být zahrnuta do výroční zprávy podle § 18 SvInf. 
 
2.3 Aktuální judikatura 
 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. dubna 4 As 7/2018 - 48 
 
 
3. Úhrada nákladů za poskytnutí informace 
 
 Podle § 17 odst. 1 SvInf je možno požadovat úhradu za mimořádně rozsáhlé 
vyhledání informací. Podle téhož ustanovení je možné v souvislosti s poskytováním 
informací žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, 
opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Zákon o obcích oproti 
tomu koncipuje zastupitelovo právo na informace, které souvisí s výkonem jeho funkce, jako 
bezplatné. Nepřichází proto v úvahu, jak bylo uvedeno výše, aby po zastupiteli, který žádá 
o informace spadající pod § 82 písm. c) zákona o obcích, byla požadována úhrada podle  
§ 17 SvInf.  

 
Otázkou však je, zda by v určitých situacích nebylo možné po žadateli – zastupiteli, 

žádat úhradu nákladů s odkazem na požadavek přiměřenosti. Informační požadavek 
zastupitele v režimu § 82 písm. c) zákona o obcích není co do rozsahu nijak omezen, a proto 
není výjimkou, že členové zastupitelstva požadují od obce poskytnutí mimořádně rozsáhlých 
informací, nejčastěji formou kopií dokumentů. V takových případech, tedy překračuje-li 
informační požadavek zastupitele přiměřenou míru, nelze obci upřít možnost, aby za určitých 
podmínek úhradu materiálových nákladů, tedy nákladů spojených s poskytnutím informace 
zastupiteli, požadovala (náklady za pořízení kopie a odeslání informace žadateli, nikoli 
náklady spojené s vyhledáváním požadovaných informací). 
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První podmínkou je, aby infomační požadavek zastupitele byl zcela zjevně 
nepřiměřený ve vztahu k podmínkám dané obce a rozsahu požadovaných informací. Druhou 
podmínkou je, že obec zastupiteli nabídla „bezplatnou alternativu“, jak požadované 
informace získat (např. nahlédnutí do dokumentů s možností pořídit si kopie vlastním 
záznamovým zařízením), a zastupitel této možnosti nevyužil. Pokud zastupitel této možnosti 
nevyužije a po obci žádá např. pořízení kopií, jejichž počet je vzhledem k poměrům obce tak 
velký, že po dané obci nelze spravedlivě požadovat jejich bezplatné poskytnutí, potom má 
obec právo požadovat úhradu za pořízení zastupitelem požadovaných kopií. Vždy záleží na 
konkrétní situaci. Zastupitelův požadavek, aby obec na základě § 82 písm. c) zákona  
o obcích (bezplatně) pořídila kopii dvacetistránkového dokumentu, nelze považovat za 
nepřiměřený. Jinak by ovšem bylo třeba hodnotit situaci, kdy by zastupitel po obci požadoval 
v souvislosti s vyřízením jeho žádosti podle § 82 písm. c) zákona o obcích vytištění několika 
set stran – v takovém případě by – podle okolností, mohlo být ospravedlnitelné po zastupiteli 
požadovat úhradu „materiálových nákladů“. 

 
Lze uzavřít, že žádá-li zastupitel o informace v režimu zákona o obcích, má právo na 

jejich bezplatné poskytnutí, resp. úhradu nákladů lze po členovi zastupitelstva obce 
požadovat pouze tehdy, pokud by byly náklady na jejich poskytnutí pro obec nepřiměřeně 
zatěžující a současně pokud člen zastupitelstva obce nevyužije jiné obcí nabízené formy 
umožňující bezplatné získání informací. Je ovšem nutné upozornit, že situace, kdy obec 
požaduje po zastupiteli zaplacení „materiálových nákladů“, přičemž zastupitel se stanovenou 
výší úhrady nesouhlasí, dosud nebyla řešena soudem a výsledek rozhodování soudů v této 
věci nelze tudíž zcela odhadnout. K požadavkům na úhradu nákladů od zastupitelů by tedy 
mělo být obcemi přistupováno pouze v krajních případech hraničících se zneužíváním práva 
na informace. 

 
 
 

4. Obrana proti způsobu, jakým obec vyřídila zastupitelovu žádost podle  
§ 82 písm. c) zákona o obcích 
 
 Zákon o obcích nedává zastupiteli žádný prostředek obrany pro případ, kdy zastupitel 
nebude souhlasit s tím, jakým způsobem byla vyřízena jeho žádost o poskytnutí informace 
podle § 82 písm. c) zákona o obcích. Je proto nutno – s ohledem na výše uvedené – 
aplikovat úpravu obsaženou v zákoně o svobodném přístupu k informacím. Zastupitel má 
možnost v případě, že není spokojen, jak obec naložila s jeho žádostí o poskytnutí 
informace, podat – podle způsobu vyřízení žádosti – 
odvolání proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti (§ 16 SvInf) či stížnost na postup při 
vyřizování žádosti o informace (§ 16a SvInf). 
 

V § 20 odst. 4 SvInf je stanoveno, kdy se při postupu podle tohoto zákona použije 
správní řád. Ustanovení § 20 odst. 4 SvInf výslovně odkazuje na § 178 správního řádu, 
podle něhož se určuje nadřízený správní orgán. Z SvInf a § 178 odst. 1 správního řádu ve 
spojení § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, plyne, že nadřízeným orgánem obce jako povinného subjektu ve 
smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím je příslušný krajský úřad, nikoli 
Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra proto např. nemůže posuzovat, jakým způsobem měla 
být zastupitelova žádost věcně vyřízena či zda měla být informace zastupiteli poskytnuta.  
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Lze uzavřít, že je na rozhodnutí obce, jakým způsobem vyřídí žádost zastupitele 
podle § 82 písm. c) zákona o obcích, přičemž platí, že postup obce je přezkoumatelný 
příslušným krajským úřadem.  
 
 
5. Vztah zákona o svobodném přístupu k informacím k § 82 písm. b) zákona o obcích 
 
 Podle § 82 písm. b) zákona o obcích platí, že zastupitel má při výkonu své funkce 
právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na 
předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na 
vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; 
písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů. Výše uvedené stanovisko se vztahuje i na § 82 
písm. b) zákona o obcích, pokud je podání možno vyhodnotit jako žádost o informaci, která 
souvisí s výkonem funkce zastupitele. Příkladem by mohla být situace, kdy zastupitel 
s odkazem na § 82 písm. b) zákona o obcích žádá o poskytnutí určitého dokumentu.  
 

Na vyřízení podání podle § 82 písm. b), která jsou jiného charakteru (např. podnět 
k prošetření), procesní postup podle zákona o svobodném přístupu k informacím vztáhnout 
nelze – viz rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 12. března 2015, č. j. 46 A 1/2015-19 
a související rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. února 2016, č. j. 3 As 70/2015-
29 (zamítnutí kasační stížnosti). 

 
Pro posouzení, zda se jedná o podání podle § 82 písm. c) či podle  

§ 82 písm. b) zákona o obcích, je relevantní, „co zastupitel požaduje“ (zda žádá existující 
informaci nebo zodpovězení dotazu), nikoli komu svou žádost adresuje.  

 
 
6. Právo zastupitele na informace podle zákona o hlavním městě Praze 
 
 Výše uvedené stanovisko k právu zastupitele na informace podle zákona o obcích se 
analogicky vztahuje i na právo zastupitele na informace podle zákona o hlavním městě 
Praze. Je však nutno zdůraznit, že zákon o hlavním městě Praze – oproti zákonu o obcích, 
ve svém § 51 odst. 3 písm. c) žádnou lhůtu pro vyřízení zastupitelovy žádosti nestanoví. Při 
stanovení lhůty je proto nutno vycházet ze zákona o svobodném přístupu k informacím 
(nejbližšího obecného právního předpisu), podle nějž je lhůta pro vyřízení žádosti  
o poskytnutí informace patnáctidenní, a to bez ohledu, zda zastupitel žádá o informaci plně 
v režimu zákona o hlavním městě Praze nebo s odkazem na zákon o svobodném přístupu 
k informacím. 

 
 
Poznámka: V nedávné době se Nejvyšší správní soud znovu zabýval rozsahem práva 
zastupitele na informace, které vymezil úžeji, než je uvedeno v textu (zjednodušeně řečeno 
za takové informace považuje jen ty, které se vztahují k věcem přímo projednávaným 
zastupitelstvem). Dopady tohoto judikátu na výklad § 82 písm. c) zákona o obcích však bude 
nutné vyhodnotit a vyčkat na navazující judikaturu správních soudů, případně i soudu 
Ústavního.3  
 
 

                                                           
3 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 4. 2018, č. j. 4 As 7/2018-48. 
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Závěry: 
 

1) Na vyřízení žádosti zastupitele podle § 82 písm. c) zákona o obcích se 
subsidiárně užijí procesní ustanovení pro vyřízení žádosti o poskytnutí 
informace, uvedená v zákoně o svobodném přístupu k informacím. 
 

2) Informacemi vztahujícími se k výkonu funkce člena zastupitelstva obce, na něž 
má podle § 82 písm. c) zákona o obcích nárok, jsou veškeré informace 
vypovídající o výkonu samostatné působnosti obce a dále informace 
vypovídající o výkonu přenesené působnosti svěřené zastupitelstvu obce. 

 
3) Je-li vůlí zastupitele, aby jeho žádost o poskytnutí informace, která souvisí 

s výkonem jeho funkce, byla vyřizována v režimu zákona o svobodném 
přístupu k informacím, je obec povinna tuto skutečnost respektovat. To 
znamená, že: 
 

a. Nemohou být aplikována hmotněprávní ustanovení zákona 
o svobodném přístupu k informacím, která omezují rozsah a výkon práva 
zastupitele, tj. zejména ustanovení upravující důvody pro neposkytnutí 
informace (§ 7 až 11 SvInf) a ustanovení o úhradě nákladů (§ 17 SvInf).  
Resp. při spojení režimu zákona o obcích a zákona o svobodném 
přístupu k informacím je nutné aplikovat z obou zákonů ta pravidla, která 
jsou z hlediska práva zastupitele na informace příznivější. 

 
b. Pro vyřízení předmětné žádosti se uplatní patnáctidenní lhůta stanovená 

zákonem o svobodném přístupu k informacím. 
 

4) Zastupitel má nárok na bezplatné poskytnutí informací, které souvisejí 
s výkonem jeho funkce. Výjimečně lze po zastupiteli požadovat úhradu 
„materiálových“ nákladů za poskytnutí informace (typicky za vyhotovení kopií), 
pokud by byly náklady na jejich poskytnutí pro obec nepřiměřeně zatěžující  
a současně pokud člen zastupitelstva obce nevyužije jiné obcí nabízené formy 
umožňující bezplatné získání informací (např. nahlédnutí do dokumentů). Po 
zastupiteli není možné požadovat úhradu za dobu práce zaměstnance obce, 
spojenou s vyhledáváním informací pro zastupitele a s jejich zpracováním.  

 
 
 
 
  

Poznámky:   
- stanovisko popisuje právní stav ke dni zpracování (aktualizace) 
- stanovisko není právně závazné, neboť k závazným výkladům je oprávněn pouze 

příslušný soud 
                                                              
 



Koncepce bytové politiky statutárního města Jablonec nad Nisou 

Nabídka služeb



Zpracování dlouhodobé strategie bydlení města za možného využití nástrojů
analýzy datmobilních operátorů a dalších datových zdrojů.

Shrnutí projektového rámce

Pochopení aktuálního stavu a širších souvislosti 
na základě vyhodnocení skutečných dat

Vymezení potřeb obyvatel, města a dalších 
zainteresovaných stran

Nastavení strategie, cílů 
a formalizace rozvojových aktivit

Příprava konkrétních opatření



Vstupní analýza a evaluace současného stavu 
politika bydlení, portfolio, datová analýza, specifický kontext města

Základní specifikace možného rozsahu plnění

Strategická část 
vize rozvoje, cíle a tematické oblasti, konceptualizace prostorové dimenze rozvoje

Rozvojové návrhy 
sídelní struktura, bytový fond, politika pro rozvoj výstavby, podpora bydlení apod.

Zpracování akčního plánu 
vymezení konkrétních rozvojových aktivit, procesů a harmonogramu

Podpora implementace 
nastavení organizace, komunikace, monitoring, controlling, sběr dat apod.

1

2

3

4

5



Strategie bydlení - hlavní oblasti zájmu a klíčové aktivity projektu

Urbanistické aspekty 

Ekonomická sociologie 

Mapování

Struktura 
a charakteristika bydlení 

… uspořádání a plánování vzhledem 
k potřebám občanů, typům bydlení 
a kulturnímu kontextu

… stabilizace prostoru, demografická a 
sociální udržitelnost, dostupnost bydlení

… a zohlednění specifických charakteristik 
městských a příměstských částí

… počty dle typu, průměrnou plochu, 
cenové mapy, struktura obyvatel apod.

Posouzení poptávky a 
zhodnocení potřeb 

Rozmanitost aktuální 
nabídky bydlení 

Analýza spádovosti 

Kategorizace a prioritizace 
budoucí výstavby

… včetně zohlednění socioekonomických 
faktorů

... vyhodnocení s ohledem na stáří, kvalitu 
a rozmanitost

... a hodnocení města z pohledu 
suburbanizace

… v návaznosti na potřeby obyvatel a 
strategické cíle města



Vyhodnocení širších souvislostí - využití dat mobilních operátorů

Ukázka výstupu - definice městských 
sektorů pro analýzu mobilních dat

M
e

zi
m

ě
st

sk
é

 p
o

h
yb

y 
-

P
ra

co
vn

í d
n

y

Startovní 
lokalita

Cílová 
lokalita

Celkový počet 
lidí/prac. týden

Průměrný 
počet lidí/den

Most Litvínov X Y

Most Teplice 1891 378.2

Most Chomutov X Y

Most Havraň X Y

Most Velemyšleves X Y

Most
Hlavní město 

Praha
X Y

Most Bílina X Y

Most Strupčice X Y

Ukázka výstupu – zpracovaná data 
o meziměstské vyjížďce (všední dny)

Hodnocené kategorie pohybů

 Mobilita vnitroměstská

 Vyjížďka meziměstská – město

 Vyjížďka meziměstská – sektory

 Dojížďka – celé město

 Dojížďka – dílčí sektor

DŮVĚRNÉ

Klíčovým vstupem při zpracování strategie bydlení jsou signalizační data z GSM/UMTS/LTE
mobilních operátorů, která tvoří geolokační profily obsahující informace o pohybu uživatelů
těchto sítí. Tyto uživatele lze snadno rozlišit do 2 kategorií: stálí obyvatelé města
a návštěvníci.



Předpokládané výstupy - doporučení

Optimální podoba sídelní struktury 
a městského bytového fondu

Uchování a regenerace 
stávajícího bytového fondu

Nastavení rozvoje všech forem 
bytové výstavby

Postupy spolupráce s obyvateli 
a jejími subjekty při řešení bydlení

Bydlení pro specifické skupiny obyvatel - sociální bydlení
(senioři, zdravotně postižení, bytová nouze, startovací byty,…)

Rozšiřování bytového fondu města 
- politika pro rozvoj všech forem bytové výstavby 

a jeho financování



Ukázka dílčích výstupů

DŮVĚRNÉ



Výstupy úvodní analýzy

Dotazníkové 
šetření mezi 

obyvateli města

Přehled 
současných 

trendů v oblasti 
bydlení 

Detailní SWOT 
+PESTLE
analýza

Přehledné 
mapy 

městského 
majetku 

Teplotní mapy 
kvality bydlení

Přehled 
vlastnické 
struktury 



Rozdělení na základní sídelní jednotky

Ukázka – Mapové podklady 1

Mapování specifických oblastíKategorizace typů bydlení dle obvodu

DŮVĚRNÉ



Ukázka – Mapové podklady 2

Podíl vlastníků jednotek Mapování transakčních cen dle lokalit Mapování počtu inzerátů dle lokalit

DŮVĚRNÉ

X
X



Ukázka – hodnocení parametrů kvality bydlení

Docházková vzdálenost od MHD Teplotní mapa – pocit bezpečí Vzdálenost mateřských škol

DŮVĚRNÉ



Ukázka – Výsledky dotazníkového šetření

DŮVĚRNÉ



Projektové fáze



 Komplexní evaluace současného stavu problematiky bydlení v Jablonci nad Nisou

 Specifický kontext města, historický vývoj a obyvatelstvo

 Zhodnocení bytového fondu města a jeho rozvojových potřeb

 Vyhodnocení situace na trhu s bydlením - vývoj, predikce, trendy

 Analýza rozvojového potenciálu z pohledu majetku města a možného využití pro podporu bydlení

 Aktuální podoba sociálního bydlení v Jablonci nad Nisou a problematika sociálně vyloučených lokalit

 Best practice v ČR a zahraničí

+ využití anonymizovaných dat od mobilních operátorů k analýze pohybu obyvatel

+ využití dalších specifických dat k podrobné datové analýze (např. mapování cen dle jednotlivých lokalit)

Fáze I - analytická část



 Stanovení dlouhodobých priorit, strategických cílů a konkrétních opatření v otázce bytové politiky SMJN

 Navržení optimální velikosti a struktury bytového fondu města

 Rozvoj nové bytové výstavby a její podpora ze strany města

 Vymezení sociálního bydlení v podmínkách SMJN

 Definování konkrétních aktivit a procesů

 Provázání rozvojových záměrů s finančními zdroji

 Organizační ukotvení problematiky bydlení

 Nastavení spolupráce s klíčovými subjekty (statutární město Liberec, občané města, dotčené odbory MMJN)

Fáze II - návrhová část



 Identifikace finančních zdrojů pro navržené projektové záměry - rekonstrukce, výstavba, revitalizace brownfieldů, 
energetická optimalizace, rozvoj kapacit sociálního bydlení a podpora souvisejících sociálních služeb

• Národní plán obnovy

• ITI

• IROP

• OP ŽP

• Modernizační fond

• Nástroje Evropské investiční banky a ČMZRB

 Analýza dotačních titulů a finančních nástrojů na úrovni ČR a EU

 Nalezení optimálního finančního mixu

 Pravidelný monitoring dotačních mechanismů a získávání včasných informací ze strany dotčených subjektů

Fáze II - financování



• Zpracování krátkodobého implementačního plánu na horizont 1-2 let

• Stanovení rozvojových aktivit, procesů a odpovědnosti

• Financování jednotlivých kroků

• Časový harmonogram 

• Nastavení organizace a monitoringu implementace strategie

• Plán komunikačních aktivit

Fáze III - akční plán



Cenová nabídka

Rozsah plnění Finanční předpoklad

Varianta 1
Fáze I - III včetně kompletní datové analýzy se zapojení dat od mobilních operátorů 
a dalších specifických datových zdrojů (např. cenové mapy)

do 1 mil. Kč

Varianta 2 Fáze I - III včetně datové analýzy, ale bez zapojení dat od mobilních operátorů do 750 tis. Kč

Varianta 3 Fáze I - III bez podrobné datové analýzy do 500 tis. Kč

DŮVĚRNÉ
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Vybrané reference a klienti napříč portfoliem

…české a izraelské startupy, bezpečnostní složky státu a další.



Tento dokument obsahuje myšlenky, koncepty, know-how a metodiky
společnosti Gatum Advisory s. r. o., které tvoří obchodní tajemství
společnosti ve smyslu ustanovení §504 Zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou proto důvěrné a jsou
určeny pouze pro vnitřní potřebu příjemce této nabídky. Jakékoli jiné
použití, zejména pak poskytnutí v nabídce obsažených informací jiným
třetím osobám, jejich zveřejnění nebo využití třetími stranami či pro
potřebu subjektu mimo skupinu příjemce nabídky, může mít důsledky
v souladu s příslušnými právními předpisy a je proto možné pouze s
předchozím písemným souhlasem společnosti Gatum Advisory s. r. o.
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Nabídka služeb pro statutární město Jablonec nad Nisou 

Koncepce bytové politiky + koncepce parkování



Koncepce bytové politiky



Zpracování dlouhodobé strategie bydlení města za možného využití nástrojů
analýzy dat mobilních operátorů a dalších datových zdrojů.

Shrnutí projektového rámce

Pochopení aktuálního stavu a širších souvislosti 
na základě vyhodnocení skutečných dat

Vymezení potřeb obyvatel, města a dalších 
zainteresovaných stran

Nastavení strategie, cílů 
a formalizace rozvojových aktivit

Příprava konkrétních opatření



Vstupní analýza a evaluace současného stavu 
politika bydlení, portfolio, datová analýza, specifický kontext města

Základní specifikace možného rozsahu plnění

Strategická část 
vize rozvoje, cíle a tematické oblasti, konceptualizace prostorové dimenze rozvoje

Rozvojové návrhy 
sídelní struktura, bytový fond, politika pro rozvoj výstavby, podpora bydlení apod.

Zpracování akčního plánu 
vymezení konkrétních rozvojových aktivit, procesů a harmonogramu

Podpora implementace 
nastavení organizace, komunikace, monitoring, controlling, sběr dat apod.

1

2

3

4

5



Strategie bydlení - hlavní oblasti zájmu a klíčové aktivity projektu

Urbanistické aspekty 

Ekonomická sociologie 

Mapování

Struktura 
a charakteristika bydlení 

… uspořádání a plánování vzhledem 
k potřebám občanů, typům bydlení 
a kulturnímu kontextu

… stabilizace prostoru, demografická a 
sociální udržitelnost, dostupnost bydlení

… a zohlednění specifických charakteristik 
městských a příměstských částí

… počty dle typu, průměrnou plochu, 
cenové mapy, struktura obyvatel apod.

Posouzení poptávky a 
zhodnocení potřeb 

Rozmanitost aktuální 
nabídky bydlení 

Analýza spádovosti 

Kategorizace a prioritizace 
budoucí výstavby

… včetně zohlednění socioekonomických 
faktorů

... vyhodnocení s ohledem na stáří, kvalitu 
a rozmanitost

... a hodnocení města z pohledu 
suburbanizace

… v návaznosti na potřeby obyvatel a 
strategické cíle města



Vyhodnocení širších souvislostí - využití dat mobilních operátorů

Ukázka výstupu - definice městských 
sektorů pro analýzu mobilních dat
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Startovní 
lokalita

Cílová 
lokalita

Celkový počet 
lidí/prac. týden

Průměrný 
počet lidí/den

Most Litvínov X Y

Most Teplice 1891 378.2

Most Chomutov X Y

Most Havraň X Y

Most Velemyšleves X Y

Most
Hlavní město 

Praha
X Y

Most Bílina X Y

Most Strupčice X Y

Ukázka výstupu – zpracovaná data 
o meziměstské vyjížďce (všední dny)

Hodnocené kategorie pohybů

 Mobilita vnitroměstská

 Vyjížďka meziměstská – město

 Vyjížďka meziměstská – sektory

 Dojížďka – celé město

 Dojížďka – dílčí sektor

DŮVĚRNÉ

Klíčovým vstupem při zpracování strategie bydlení jsou signalizační data z GSM/UMTS/LTE
mobilních operátorů, která tvoří geolokační profily obsahující informace o pohybu uživatelů
těchto sítí. Tyto uživatele lze snadno rozlišit do 2 kategorií: stálí obyvatelé města
a návštěvníci.



Předpokládané výstupy - doporučení

Optimální podoba sídelní struktury 
a městského bytového fondu

Uchování a regenerace 
stávajícího bytového fondu

Nastavení rozvoje všech forem 
bytové výstavby

Postupy spolupráce s obyvateli 
a jejími subjekty při řešení bydlení

Bydlení pro specifické skupiny obyvatel - sociální bydlení
(senioři, zdravotně postižení, bytová nouze, startovací byty,…)

Rozšiřování bytového fondu města 
- politika pro rozvoj všech forem bytové výstavby 

a jeho financování



Ukázka dílčích výstupů

DŮVĚRNÉ



Výstupy úvodní analýzy

Dotazníkové 
šetření mezi 

obyvateli města

Přehled 
současných 

trendů v oblasti 
bydlení 

Detailní SWOT 
+PESTLE
analýza

Přehledné 
mapy 

městského 
majetku 

Teplotní mapy 
kvality bydlení

Přehled 
vlastnické 
struktury 



Rozdělení na základní sídelní jednotky

Ukázka – Mapové podklady 1

Mapování specifických oblastíKategorizace typů bydlení dle obvodu

DŮVĚRNÉ



Ukázka – Mapové podklady 2

Podíl vlastníků jednotek Mapování transakčních cen dle lokalit Mapování počtu inzerátů dle lokalit

DŮVĚRNÉ

X
X



Ukázka – hodnocení parametrů kvality bydlení

Docházková vzdálenost od MHD Teplotní mapa – pocit bezpečí Vzdálenost mateřských škol

DŮVĚRNÉ



Ukázka – Výsledky dotazníkového šetření

DŮVĚRNÉ



Projektové fáze



 Komplexní evaluace současného stavu problematiky bydlení v Jablonci nad Nisou

 Specifický kontext města, historický vývoj a obyvatelstvo

 Zhodnocení bytového fondu města a jeho rozvojových potřeb

 Vyhodnocení situace na trhu s bydlením - vývoj, predikce, trendy

 Analýza rozvojového potenciálu z pohledu majetku města a možného využití pro podporu bydlení

 Aktuální podoba sociálního bydlení v Jablonci nad Nisou a problematika sociálně vyloučených lokalit

 Best practice v ČR a zahraničí

+ využití anonymizovaných dat od mobilních operátorů k analýze pohybu obyvatel

+ využití dalších specifických dat k podrobné datové analýze (např. mapování cen dle jednotlivých lokalit)

Fáze I - analytická část



 Stanovení dlouhodobých priorit, strategických cílů a konkrétních opatření v otázce bytové politiky SMJN

 Navržení optimální velikosti a struktury bytového fondu města

 Rozvoj nové bytové výstavby a její podpora ze strany města

 Vymezení sociálního bydlení v podmínkách SMJN

 Definování konkrétních aktivit a procesů

 Provázání rozvojových záměrů s finančními zdroji

 Organizační ukotvení problematiky bydlení

 Nastavení spolupráce s klíčovými subjekty (statutární město Liberec, občané města, dotčené odbory MMJN)

Fáze II - návrhová část



 Identifikace finančních zdrojů pro navržené projektové záměry - rekonstrukce, výstavba, revitalizace brownfieldů, 
energetická optimalizace, rozvoj kapacit sociálního bydlení a podpora souvisejících sociálních služeb

• Národní plán obnovy

• ITI

• IROP

• OP ŽP

• Modernizační fond

• Nástroje Evropské investiční banky a ČMZRB

 Analýza dotačních titulů a finančních nástrojů na úrovni ČR a EU

 Nalezení optimálního finančního mixu

 Pravidelný monitoring dotačních mechanismů a získávání včasných informací ze strany dotčených subjektů

Fáze II - financování



 Zpracování krátkodobého implementačního plánu na horizont 1-2 let

 Stanovení rozvojových aktivit, procesů a odpovědnosti

 Financování jednotlivých kroků

 Časový harmonogram

 Nastavení organizace a monitoringu implementace strategie

 Plán komunikačních aktivit

Fáze III - akční plán



Koncepce parkování



Předmětem cenové nabídky je zpracování studie/generelu pro parkování ve městě Jablonec nad Nisou, jež bude sloužit
jako podklad pro přípravu projektové dokumentace. Studie/generel bude obsahovat analytickou a návrhovou část.

Plnění lze koncipovat v základní variantě (studie), či pokročilé variantě (generel), která zahrnuje robustní datové modely
a vyšší úroveň detailu technické specifikace.

Analytická část - základní varianta

 Vytipování problémových lokalit a výpočet potřeb parkovacích stání ve vybraných lokalitách

 Základní průzkum potřeb zdrojů a cílů parkování, zpracování dat

 Stanovení součinitelů pro výpočet dopravy vkladu

 Ukázky dobré praxe - potenciální řešení v jiných městech

Analytická část – pokročilá varianta (základní + robustní datový model)

+ Průzkum dopravy - obrátkovost vytipovaných parkovišť nebo lokalit

+ Průzkum potřeb zdrojů a cílů pro parkovaní + potenciály umístění P+R, odstavných parkovišť, návaznost na dopravu

Koncepce parkování – předmět plnění 1/2



Návrhová část – základní varianta

 Návrh DI opatření pro parkování

 Návrh Smart technologií a integrace s provázáním na další druhy dopravy

 Regulace v centru města

 Vytipování lokalit pro umístění parkovacích domů (základní)

 Technické řešení parkovaní v daných lokalitách návaznost na další systémy města

 Dopravní značení

 Koncept řešení podle kategorií komunikací

Návrhová část – pokročilá varianta (základní + robustní datový model)

+ Doplnění telematických systémů včetně navádění a návrhu technologie, nadstavby a zabezpečení

+ Vytipování lokalit pro umístění parkovacích domů (komplexní datová analýza)

Předmět plnění neobsahuje práce vedoucí k dokumentaci pro územní řízení nebo stavební řízení, popř. realizační dokumentaci 
a výběr zhotovitele.

Koncepce parkování – předmět plnění 2/2



 Požadavky města pro zpracování dokumentace

 Poskytnutí potřebných podkladů strategických dokumentů s informacemi pro identifikaci vhodných ploch

 Pasporty komunikací a parkovacích ploch

 Průzkumy dopravy a podklady parkovacích ploch v dwg

 Technická mapa města

 Pasport dopravního značení a komunikací

 Poskytnutí potřebných dokumentů pro technické části zpracovaní od třetí strany (parkovací domy apod.)

Požadované vstupní dokumenty a informace



Ukázka dílčích výstupů

DŮVĚRNÉ



Lokality průzkumu dopravy v klidu pro zjištění obrátkovosti 
a obsazenosti

DŮVĚRNÉ



Izochrony dostupnosti VHD

DŮVĚRNÉ



Výsledky monitoringu

DŮVĚRNÉ



Vyznačená parkovací místa v historické části města s potenciálním 
parkovacím domem

DŮVĚRNÉ



Návrh parkovacího systému

DŮVĚRNÉ

Umístění parkovacích automatů 
v historické části města 

Detekce vjezdu do historické 
oblasti s automatickou 
platbou



Cenová nabídka

Rozsah plnění – Koncepce bytové politiky Finanční předpoklad

Varianta 1
Fáze I - III včetně kompletní datové analýzy se zapojení dat od mobilních operátorů 
a dalších specifických datových zdrojů (např. cenové mapy)

do 1 mil. Kč

Varianta 2 Fáze I - III včetně datové analýzy, ale bez zapojení dat od mobilních operátorů do 750 tis. Kč

Varianta 3 Fáze I - III bez podrobné datové analýzy do 500 tis. Kč

DŮVĚRNÉ

Rozsah plnění – Koncepce parkování Finanční předpoklad

Varianta 1 Základní varianta – využití dostupných datových zdrojů, studie dopravy do 1 mil. Kč

Varianta 2 Pokročilá varianta – kompletní generel, robustní datový model a pokročilá analýza dat do 2 mil. Kč
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NABÍDKA SLUŽEB 

 

Zpracování koncepce Smart Jablonec  
a návazné služby projektové kanceláře  



 2 

1. Nabídka služeb 

1.1 Předmět plnění 

Předmětem nabízených služeb je zpracování Koncepce Smart Jablonec jako výchozího rámce pro praktickou 
formalizaci konceptu a následnou přípravu projektů chytrých a odolných měst v podmínkách statutárního města 
Jablonec nad Nisou.  

Zpracování Koncepce Smart Jablonec přirozeně navazuje na probíhající aktivity ve vztahu ke Strategickému  
a Akčnímu plánu, a jejím cílem je na úrovni města vytvořit podmínky pro dosahování synergických efektů při 
přípravě a realizaci technologických a inovativních projektů. 

Projektové aktivity se v úvodní analytické fázi zaměří na: 

 získání potřebných dat,  

 zmapování vazeb, 

 a zhodnocení stavu prioritních oblastí. 

V praktické, resp. návrhové části se zaměříme na formulaci „smart“ cílů a jejich realizaci skrze přípravu detailních 
projektových karet. Rovněž zohledníme nově formulované cíle vyplývající z Koncepce Ministerstva pro místní 
rozvoj: Smart Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení. 

Získané poznatky umožní přistupovat k ICT technologiím s ohledem na jejich provázanost a kvalifikovaně 
rozhodovat o výběru vhodných řešení. Předpokládáme možnost návazné spolupráce v podobě služeb projektové 
kanceláře (odborné zastřešení, dotační poradenství, příprava zadávací dokumentace, ad-hoc podpora dle 
aktuálních potřeb apod.). 

Výstupem projektu je dokument Koncepce Smart Jablonec. 

1.2 Fáze plnění a vymezení projektových aktivit 
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1.3 Návrh prioritních témat 

Definitivní zaměření a výběr prioritních témat bude stanoven a odsouhlasen na základě výstupů analytické části. 

 

 

1.4 Zapojení zástupců města 

Významným předpokladem úspěšné realizace koncepce Smart Jablonec je aktivní zapojení zástupců města, 
komisí rady města, úřadu, městských společností a dalších zainteresovaných stran. Součástí plnění je proto 
vytvoření a mediace jednání pracovních skupin. Jednání pracovních skupin budou koncipovány jako workshopy 
s prezentací zhotovitele a interaktivním zapojením členů pracovních skupin.  

Definitivní zaměření a počet pracovních skupin bude stanoven na základě výstupů analytické části, předběžným 
předpokladem je vytvoření 6 pracovních skupin v souladu s výše navrhovanými prioritními tématy.  
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Předběžné vymezení rozsahu plnění dle prioritních témat 

Téma Rozsah 

Studie parkování ve 
střednědobém výhledu 

 Obecný popis k funkci parkování, základní technologie 
 Popis vstupů a požadavků pro průzkumy a další etapy řešení parkovaní 
 Rámcové zhodnocení stavu parkování ve městě a potenciály na základě 

pokladů poskytnutých městem  
 Doporučení návaznosti na nadstavbový systém včetně rámcového uvedení 

vytipovaných lokalit s městem s uvedením potenciálů rozvoje parkování 
 Výstupem je technické a technologické doporučení, etapizace, návrhy na 

následné zpracování dokumentů, průzkumů apod.  
 Materiál bude/může sloužit jako zadání pro další stupně dokumentace  

a případně jako rámcové doporučení pro budoucí realizaci 

Rozvoj inteligentního městského 
kamerového dohlížecího systému 

 Vstupní zhodnocení stavu MKDS 
 Předložení návrhů na projekty či dílčí aktivity dle aktuálních potřeb a možností  
 Příprava karet pilotních inovačních projektů  

(využití 5G, systémů LiDAR, hlukových senzorů, 3D modelování apod.) 
 Návrh testování nových komponent MKDS  
 Ve vztahu k MKDS města Jablonec nad Nisou budou návrhy orientovány na 

zajištění trvalé provozuschopnosti a rozvoj a inovaci MKDS 

Stanovení potenciálu pro vhodná 
energetická opatření, 

modrozelená infrastruktura 

 Nastavení výchozí strategie, cílů a formalizace rozvojových aktivit v oblasti 
energetiky a energetického managementu 

 Vstupní evaluace pro určení potenciálu pro instalaci alternativních zdrojů 
a/nebo OZE (např. FVE) 

 Identifikace a prioritizace objektů pro návrh portfolia vhodných energeticky 
úsporných opatření 

 Návrh projektových karet v oblasti moderní energetiky (chytré sítě, 
decentralizace, udržitelnost) 

 Evaluace současného stavu ve vztahu k hospodaření s vodou a modrozelené 
infrastruktuře 

 Návrh projektových karet pro optimalizaci hospodaření s vodou, využívání 
srážkových vod, recyklaci odpadních vod, plánování funkčních zelených ploch 

Zvyšování kvality a efektivity 
služeb se zaměřením na 

automatizaci a robotizaci 

 Evaluace stávajícího stavu digitalizace úřadu (komunikace, procesy) 
 Potenciál v oblastech eGovernment, Smart Administration a automatizace 
 Shrnutí základních východisek pro získávání, správu, analýzu a otevírání dat 
 Nastavení cílů a příprava projektů v oblasti IT pro zvýšení efektivity využití ICT 
 Přenesení principů, trendů a dobré praxe do prostředí Jablonce nad Nisou 
 Návrh rozvoje nových technologií a nástrojů pro podporu cestovního ruchu  
 Identifikace příležitostí pro modernizaci infrastruktury cestovního ruchu 
 Příprava opatření pro zkvalitňování podmínek pro kulturní, sportovní  

a volnočasové aktivity 
 Provázání navrhovaných řešení s oblastí energetiky, mobility a bezpečnosti 

Smart City Infrastruktura 

 Zmapování a popis provázanosti a vzájemné závislosti prvků systému městské 
infrastruktury (městská datová síť, např. optika, veřejné osvětlení jako nositel 
infrastruktury apod.)  

 Analýza VO (stávající systém správy, připravenost pro SC řešení) 
 Základní vymezení role veřejného osvětlení ve vztahu k dalším oblastem Smart 

City (parkování, MKDS apod.) 
 Analýza Smart City infrastruktury (optické sítě, potenciál pro 5G projekty) 
 Doporučení a projektové karty ve vztahu k architektuře městských sítí 
 Doporučení pro využití senzorických řešení (IoT) a odpovídající konektivity 
 Nastavení procesních pravidel pro efektivní a synergický rozvoj městské 

infrastruktury (přístup k výkopovým pracím apod.)  
 Popis možností využití digitální technické mapy města 

Identifikace vhodných ČR/EU 
dotačních titulů a finančních 

nástrojů 

 Identifikujeme finančních zdrojů pro navržené projektové záměry  
 Podpora v rámci přípravy konceptů a tvorby projektových žádostí  
 Komunikace s poskytovatelem dotace či vypůjčitelem finančních prostředků 
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1.5 Metodický přístup 

 

 

Široký rozsah tematických vertikál, které koncept chytrých a odolných měst pokrývá, klade vysoké nároky při jeho 
implementaci ve specifických podmínkách každého města. Vyžaduje ucelený přístup ve všech fázích procesu 
přípravy a implementace konceptu, tedy zohlednění všech aspektů fungování a rozvoje urbánních celků. 

Základním metodickým východiskem společnosti Gatum je preference tzv. integrovaných řešení, které vychází ze 
znalosti již existujících technologických řešení na trhu a dobré praxe, pochopení lokálních specifik a zohlednění 
propojenosti a závislosti všech vrstev, od infrastruktury, přes senzory a integrační platformy, až po aplikační 
vrstvu.  

Plánujeme a pomáháme implementovat synergické projekty v kontrastu s neefektivním „ostrovním“ přístupem, 
kdy jsou technologické a procesní změny zaváděny nekoncepčně a často dochází ke vzájemné nekompatibilitě. 
Projektový přístup integrovaných řešení aktivně cílí na omezování implementace izolovaných technologií s nízkou 
přidanou hodnotou. Podporuje nastavení organizace a procesů tak, aby rozvoj města, infrastruktury  
a implementovaných technologií, probíhal ekonomicky, efektivně a udržitelně. 

Výstupem naší práce je zmapování vzájemných vazeb, vztahů a vlivů na úrovni sítí, hardware, software 
s přesahem na efektivní správu, řízení a poskytování služeb (Smart Governance & Smart Administration). Město 
tak získává kompletní přehled a znalost svého technologického prostředí pro další rozvoj v souladu s principy 
chytrých a odolných měst a akční plán prioritních projektů pro dosažení co nejvyššího efektu v krátkém časovém 
horizontu.  
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1.6 Váš tým pro tento projekt 

Řešitelský tým 

 

Ing. Daniel Vlček, jednatel a majitel společnosti 

Smart City Leader 

+420 604 144 914 

mail@gatum.cz 

 

Ing. Tomáš Patočka 

Projektový manažer 

+420 735 729 271 

tomas.patocka@gatum.cz 

 

Mgr. Pavel Kuka 

Smart City specialista 

+420 775 091 113 

pavel.kuka@gatum.cz 

Sektoroví specialisté 

 

doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA 

Expert řízení a modelování dopravy 

 

Ing. arch. Michal Postránecký  

Architektura a urbanismus 
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1.7 Cenová nabídka 

 

Položka Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 

Analytická a návrhová fáze 1 000 000 Kč 210 000 Kč 1 210 000 Kč 

Podpora implementace – služby 
projektové kanceláře (200 hod.) 

1 250 Kč/hod. 262,50 Kč 1 512,50 Kč 

 

 

1.8 Kontaktní osoba ve věci nabídky 

Ing. Daniel Vlček, jednatel Gatum Advisory s. r. o., mail@gatum.cz, +420 604 144 914 

 

  

mailto:mail@gatum.cz
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2. O nás 

2.1 Gatum Advisory s. r. o. 

Jsme poradenská společnost orientující se zejména na technologické, bezpečnostní a konzultační projekty. 
Disponujeme zkušenostmi z privátního sektoru i na úrovni veřejné správy. Naše mnohaleté zkušenosti jsou 
rovněž zužitkovávány při tvorbě strategických dokumentů (rozvojové plány, Smart a Safe City koncepce, studie 
proveditelnosti apod.). 

Gatum tvoří inovativní vize a usnadňuje jejich naplňování v roli architekta, poradce, dodavatele a implementátora 
technologických a bezpečnostních projektů. Poskytujeme služby na míru – od testovacích/pilotních projektů až 
po komplexní integrovaná řešení. Tvoříme kreativní koncepty reagující na specifické potřeby, problémy a situace 
klientů. 

V kontextu technologického a poradenského ekosystému Gatum zastupuje nejmodernější produkty a služby 
špičkových firem na globální úrovni. Spojuje profesionály ze všech oblastí – manažerského poradenství, 
technologického světa, akademického prostředí a veřejné správy do jednoho ekosystému. 

 

2.2 Advisory City Hub 

Advisory City Hub je specializovaná platforma společnosti Gatum Advisory s. r. o., v rámci které podporujeme 
udržitelný rozvoj českých obcí, měst a krajů. Naším cílem je české samosprávě ukázat cestu ke zvládnutí 
aktuálních celospolečenských výzev, kterým dříve či později bude čelit.  

Zaměřujeme se na koncepční projekty s důrazem na prioritní témata. Naší specializací jsou dotační mechanismy 
na národní i celoevropské úrovni. Věnujeme se také finančním nástrojům a iniciativám evropských institucí 
určených pro veřejnou správu. 

Přínosy spolupráce 

 Příprava a realizace strategicky významných projektů 

 Zajištění prostředků pro projektové záměry města  

 Naplňování lokálních, národních i celoevropských priorit 

 Významné zlepšení současného stavu v konkrétních oblastech 

 Navázání dlouhodobých partnerství v ČR i EU 

 Proniknutí do nových a perspektivních mechanismů financování 

 Přenos dobré praxe do českých podmínek 

 Zvýšení konkurenceschopnosti města a region 

 Zavádění řešení odpovídající požadavkům doby 
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2.3 Relevantní referenční zkušenosti našeho týmu 

Vybrané referenční zakázky – Smart City, strategický rozvoj, ICT a inovace 

SMART strategie Úřadu správních agend Magistrátu města Plzně statutární město Plzeň 

Zavedení systému energetického managementu v rámci projektu Smart City města 
Kyjova 

město Kyjov 

Zpracování metodiky měření úspěšnosti projektů Smart Prague Operátor ICT 

Strategie Praha 3 a realizace pilotního projektu Smart City  městská část Praha 3 

Zpracování studie proveditelnosti záměru „Chytrá cyklostezka Vítkov“  městská část Praha 3 

Riegerovy sady – chytrý park; studie proveditelnosti a PD městská část Praha 2 

Chytré odpadové hospodářství městská část Praha 2 

Strategie Smart City města Bílina město Bílina 

Strategie Mladá – možnosti využití území v BVVP Milovice-Mladá Středočeský kraj 

Služby v oblasti odborného poradenství při realizaci projektů  
s vazbou na tzv. Smart Cities 

městská část Praha 3 

Generel dopravy a Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 městská část Praha 14 

Strategie Smart City město Uherské Hradiště 

Strategický plán rozvoje města Staňkov město Staňkov 

Koncepce zdravotní oblasti města Valašské Klobouky  Valašské Klobouky 

Zpracování Strategického plánu rozvoje města 2021 - 2027 statutární město Most 

Studie rozvoje Jihočeského vědeckotechnického parku, a. s. Jihočeský kraj 

Vytvoření interaktivního portálu občana město Kyjov 

Pasportizace nemovitostní města Roudnice nad Labem město Roudnice nad Labem 

Poradenské služby - Smart City PRE PRE 

Zpracování Strategického plánu města Jablonec nad Nisou 2021-2030  
a Akčního plánu města Jablonec nad Nisou 2022-2024 

statutární město Jablonec 
nad Nisou 

Strategie bydlení města Mostu 2022-2042 statutární město Most 

Komunikační Strategie - Strategie rozvoje SML 2021+ statutární město Liberec 

Zajištění participace a facilitace - Mechanismy prosazování udržitelného rozvoje  Min. životního prostředí 

Zpracování Oznámení souvisejících koncepcí Strategického plánu města JNN a AP, SEA Jablonec nad Nisou 

Rámcová smlouva o dílo na vypracování dokumentů energetického auditu budov NNB Nemocnice Na Bulovce 

Rámcová smlouva o poskytování poradenských služeb Pražská energetika, a.s. 

Energetické posouzení a projektová studie stavebního a technologického řešení ÚVN Praha 

Stavebně-technické posouzení objektů škol MČ Brno – Královo pole 

Aktualizace strategického dokumentu Strategie rozvoje statutárního města Liberec Statutární město Liberec 

Zelená infrastruktura - studie proveditelnosti Kampus Hybernská 

Studie proveditelnosti – Optimalizace a zefektivnění míst kontejnerového stání II. Statutární město Ústí nad 
Labem 

Studie posouzení vhodnosti využití FVE Jihočeský kraj 

Zajištění energetického poradenství pro odbor HOM Hlavní město Praha 

Webový portál pro komunikaci konceptu Smart City město Uherské Hradiště 

Studie potenciálu rozvoje MKDS Bílina město Bílina 

Audit a projektové řízení při realizaci rozvoje MKDS Bílina UnitX s.r.o. město Bílina 

Zpracování studie proveditelnosti pro projekt „Inteligentní analýza dopravy“ a projekt 
„MaaS iD – jednotná registrace a platba za služby mobility 

Operátor ICT, a.s. 

Digitální technická mapa Pardubického kraje - konzultační služby Pardubický kraj 

Odborné konzultační služby k projektu Digitální technické mapy Ústeckého kraje Ústecký kraj  

Zpracování strategické a návrhové části integrované strategie ITI Liberec – JnS MMR ČR 

… a další  
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2.4 Strukturované životopisy členů řešitelského týmu 

Curriculum vitae 

Ing. Daniel Vlček Narozen 14. 7. 1982 

17 let praxe v oblasti strategického plánování, procesního řízení, digitálního podnikání, bezpečnosti pro české i zahraniční firmy a veřejný 
sektor, Public Relations a Public Affairs. 

Vedení projektů a vlastních firem Gatum Advisory, EnerSolutio a UnitX v oblasti nových technologií a Smart Cities – komplexní koncepce 
Smart a Safe Cities, pilotní projekty v IoT, energetický management, smart grid, datové platformy, virtuální asistenti, inovativní 
bezpečnostní systémy, pokročilá analytika z kamerových systémů a další. 

Vzdělání 

2002–2007, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta Podnikohospodářská 

titul Ing., Studijní program Ekonomika a management, Podniková ekonomie a management 

Praxe 

04/2020–dosud, Ministerstvo pro místní rozvoj 

Národní koordinátor pro projekt 5G pro 5 měst (pilotní zavádění 5G do vybraných měst ČR) 

02/2019–dosud, UnitX s.r.o., Italská 2581/67, 120 00 Praha 2, www.unitx.eu  

Spoluzakladatel a jednatel, projektový manažer  

 Odborné poradenství a strategické plánování 
 Integrace pokročilých technologií 
 Testování pilotních projektů a zavádění komplexních řešení 
 Robotizace procesů (RPA) a robotizace komunikace 
 Smart City, AI a 5G Aplikace 

03/2018–dosud, EnerSolutio s.r.o., Italská 2581/67, 120 00 Praha 2, www.enersolutio.cz  

Spoluzakladatel a jednatel, projektový manažer 

 Projektový management 
 Zajištění veškeré činnosti spojené s energetickým managementem 
 Integrace řešení z oblasti energetického poradenství 
 Poskytování technologických řešení, energetické datové platformy 
 Tvorba koncepcí a analýz 

 

06/2015–dosud, Gatum Advisory s. r. o., Italská 2581/67, 120 00 Praha 2, www.gatum.cz  

Zakladatel a jednatel, CEO 

 Zpracování konceptů řešení, poradenství pro technologie a bezpečnost 
 Zprostředkování a implementace inovativních technologických řešení zejména v oblasti Safe City a kamerových systémů 
 Inovační management 
 Řízení komplexních technologických projektů 
 Rozvoj koncepcí a strategií – Governance 
 Tvorba obchodních modelů a produktů 
 Strategická komunikace 
 Podpora vstupu na nové trhy 

Členství v odborných a zájmových organizacích 

Člen výkonného výboru Czech Smart City Clusteru do roku 2020 

Člen ICT a smart city komisí (např. Magistrát hlavního města Prahy) 

Publikace 

2019: VLČEK, Daniel. Jak na to? Bezpečná města: Metodika Smart City pro města a obce [online]. Praha: Czech Smart City Cluster, 
2019. Dostupné také z: https://drive.google.com/file/d/1o0X5vstoeXnMMYvaaDojHm2kkxM9TwsX/view 

Jazykové znalosti 

 Český jazyk: rodilý mluvčí 
 Anglický jazyk: úroveň C1 (poslech, čtení, ústní interakce, ústní projev) 

Další dovednosti 

Komunikační a organizační schopnosti 

 Vůdčí dovednosti (vedení týmů o velikosti 20+ osob) 
 Projektový management 
 Koordinace komunikace a práce široké škály zainteresovaných stran 
 Prezentační dovednosti – konference, odborné akce, pracovní skupiny 
 Zkušenosti z oblasti Public Relations a Public Affairs  
 Moderace kulatých stolů 

http://www.unitx.eu/
http://www.enersolutio.cz/
http://www.gatum.cz/
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Curriculum vitae 

Ing. Tomáš Patočka Narozen 19. 5. 1987 

10 let praxe v oblasti poradenských služeb pro veřejný i privátní sektor se zaměřením na strategické řízení a projektový management ve 
veřejné správě, financování investičních i neinvestičních projektů na národní i evropské úrovni, řízení projektů v oblasti 
ICT/eGovernment/Smart City, městské technologické systémy, Corporate Governance a řízení městských společností, GDPR. 

V rámci působení ve společnosti Gatum Advisory a platformy Advisory City Hub se zaměřuje na udržitelný rozvoj českých obcí, měst  
a krajů, zejména na koncepční projekty, dotační mechanismy na národní i celoevropské úrovni, finanční nástroje a iniciativy evropských 
institucí určených pro veřejnou správu. 

Vzdělání 

2006–2013, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta Podnikohospodářská 

titul Ing., Podniková ekonomika a management 

2011–2012, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

centrum výuky španělštiny pro zahraniční studenty 

Praxe 

04/2021–dosud, Gatum Advisory City Hub 

Manažer platformy 

 Financování projektů veřejné správy 
 Dotační mechanismy ČR/EU, finanční nástroje ČR/EU  

04/2019–dosud, Gatum Advisory s. r. o., Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 

 Financování projektů veřejné správy – dotační mechanismy ČR/EU, finanční nástroje ČR/EU 
 Strategický rozvoj veřejné správy 
 Projektový management – ICT, eGovernement, Smart City, městské systémy 
 Corporate Governance a řízení městských společností 
 GDPR 

04/2012–03/2019, Ernst & Young, s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

Senior konzultant v oddělení Performance Improvement  

 Financování projektů veřejné správy 
 Poradenství v oblasti Corporate Governance, řízení a správa městských společností  
 Samostatné řízení projektů s mezinárodním přesahem 
 Realizace projektů v oblasti auditů a kontrol ve veřejné správě, 
 Finanční / projektová kontrola a monitoring 
 Zkušenosti v oblasti kontroly veřejných zakázek a ochrany osobních údajů 

2009–2011, Klenoty Aurum, s.r.o. 

Asistent managementu 

 podpůrné činnosti v podnikání, asistence managementu společnosti  
 procesní analýza, optimalizace činností 

2007–2008, ČSOB pojišťovna, člen holdingu ČSOB 

Výhradní pojišťovací agent 

 sjednávání smluv, přepážkové činnosti 

Jazykové znalosti 

 Český jazyk: rodilý mluvčí 
 Anglický jazyk: úroveň C1  
 Francouzský jazyk: úroveň B1 
 Španělský jazyk: A2 

Další dovednosti 

 Nadprůměrné prezentační, komunikační a koordinační dovednosti  
 Projektový způsob myšlení, orientace na výstup 
 Samostatnost, odpovědnost za výsledek (kvalita, čas, rozpočet) 
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Curriculum vitae 

Mgr. Pavel Kuka Narozen 22.2.1992 

6 let praxe v oblasti strategického a technologického poradenství ve veřejné i soukromé sféře, projektová koordinace, management 
inovací, rozvoj konceptu Smart & Safe City. 

Vzdělání 

2017–2019, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha 

titul Mgr., obor Mezinárodní a diplomatická studia 

2012-2017, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha 

titul Bc., obor Mezinárodní vztahy a diplomacie 

Praxe 

04/2020–dosud, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Bílina  

Expertní poradce – koordinátor, Projekt 5G pro 5 měst 

 Řízení a koordinace činností v rámci implementace projektu pro město Bílina 
 Předkládání návrhů a podnětů k opatřením týkajícím se rozvoje 5G 
 Poskytování podpory při nastavení/spolupráci v rámci strategického plánování města 
 Spolupráce s mezinárodními a zahraničními subjekty obdobného zaměření 
 Spolupráce na tvorbě metodického postupu 

04/2019–dosud, Gatum Advisory s.r.o., Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 

Poradce pro inovace a ICT 

 Studie a analýzy v oblasti integrované bezpečnosti 
 Příprava strategických rozvojových dokumentů a dalších odborných koncepcí 
 Řízení a koordinace projektových činností 
 Mapování a zpracování analýz trendů informačních a komunikačních technologií 
 Zajištění klientské podpory a komunikace 
 Spolupráce s odborníky a specialisty v mezinárodním prostředí 

04/2017–03/2019, Ernst & Young, s.r.o., Praha  

Konzultant Innovation & Smart Cities 

 Mapování, analýza a reporting nových technologických a obchodních příležitostí 
 Klíčové oblasti: e-health, digitalizace státní správy, datová analytika, IoT 
 Poskytování inovačního poradenství při projektech IVF, EIB 
 Zavádění inovačního managementu 
 Zpracování analýz, koncepcí a studií proveditelnosti 
 Implementace Smart Cities projektů 

05/2016–03/2017, FleishmanHillard, Praha 

Public Affairs Assistant Account Executive 

 Podpora klientů v oblasti zdravotnictví, FMCG, telekomunikace, 
 Monitoring průběhu legislativního procesu a vývoje trhu 
 Vytváření relevantních tematických rozvojových analýz 
 Zpracování a dodání pravidelných klientských výstupů 
 Analýza dopadu vybraných návrhů zákonů 
 Příprava interních a klientských výstupů na exekutivní úrovni 

Certifikace 

 Certifikace PRINCE2® Foundation 
 Lean Six Sigma Yellow Belt 

Jazykové znalosti 

 Český jazyk: rodilý mluvčí 
 Anglický jazyk: úroveň C2 (poslech, čtení, ústní interakce, ústní projev) 

Další dovednosti 

Komunikační a organizační schopnosti 

 Znalost firemních kultur z korporátního i start-upového prostředí a prostředí státní a evropské veřejné správy 
 Zkušenosti v oblasti komunikace se zástupci veřejné správy, soukromého sektoru, akademické sféry i neziskového sektoru 
 Široká znalost komunikačních nástrojů 
 Týmová komunikace v kontextu malých i velkých kolektivů 
 Přizpůsobení komunikace dle typu prostředí a cílových skupin 
 Prezentační dovednosti (interní i externí) 
 Praxe z koordinace interních týmů a projektových konsorcií 
 Spolupráce s mezinárodními a zahraničními partnery 
 Projektová podpora a koordinace v desítce projektů 
 Mentoring týmů ve 2 ročnících soutěžích CEE Smart Energy Hackathon a CEE Smart Mobility Hackathon, Praha 
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2.5 Vybrané reference a klienti napříč naším portfoliem 

 


