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Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Blatná, odbor správní a živnostenský úřad, jako orgán povinného subjektu
(dále jen „povinný subjekt“), podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném
přístupu k informacím“), poskytuje na základě žádosti pana XXXXX (dále jen „žadatel“)
o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne
11.08.2020, vedené pod č. j. MUBL 11640/2020, které jsou uvedeny v bodech 1 až 7:
Dne 11.8.2020 mi sdělil Městský úřad Blatná dokumentem MUBL 11038/2020, "...že úřad
neměl dosud technické vybavení, které by umožnilo vytvořit strojově čitelný formát, z toho
důvodu nebylo možné zveřejňovat informace ve strojově čitelném formátu." Dále pak úřad
uvádí, že od srpna již informace budou již ve strojově čitelném formátu. Protože úřad
neuvádí, jaké příslušná opatření zavede, a který srpen je v dokumentu myšlen, žádám
zodpovězení těchto otázek:
K jednotlivým bodům sdělujeme následující:
1. Srpen, kterého roku budou opatření pro možnost strojově čitelného formátu
zavedena?
Poskytnutí informace: Srpen roku 2020.
2. Proč úřad opatření nezavedl hned po změně zákona a cca čtyři roky tak
pravděpodobně jednal v rozporu se zákonem?
Poskytnutí informace: Povinný subjekt neměl technické vybavení. V rozporu se
zákonem nejednal, neboť zákon č. 222/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v § 4b odst.
1 stanoví : “Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech
a jazycích, ve kterých byla vytvořena, při zveřejnění takové informace
v elektronické podobě musí být jeden z těchto formátů otevřený a, je-li to možné, též
strojově čitelný….“.

3. Který konkrétní úředník je za to zodpovědný?
Poskytnutí informace: Tajemník, který je odpovědný za plnění úkolů obecního
úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi.
4. V jakém softwarovém vybavení dokumenty Městského úřadu od roku 2015
vznikají? Žádám o výčet programů (software), programového vybavení, které má
úřad k dispozici, a v kterých od roku 2015 do dnešního dne zpracovává agendu.
Název software a jeho verze.
Poskytnutí informace:
Dokumenty Městského úřadu vznikají v programech Word, příp. Excel balíku
Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 2019. Agendové IS GINIS, VITA, IS RŽP
generují své výstupy rovněž pomocí programů Microsoft Office.
5. Jaká opatření úřad od "srpna" zavede?
Poskytnutí informace: Vytvořené dokumenty budou publikovány ve formátu PDF
s textovou vrstvou, a pokud to povaha dokumentu umožní, zveřejněny také
s XML souborem.
6. Byli úředníci Městského úřadu Blatná po změně zákona v roce 2015 na tuto změnu
reagující na evropskou legislativu proškoleni?
Poskytnutí informace: V roce 2015 se po změně zákona jednotné školení všech
úředníků neuskutečnilo. Úředníci jsou povinni sledovat samostatně změny
v právních předpisech.
7. Existuje o jejich případném školení nějaký záznam?
Poskytnutí informace: Úředníci jsou povinni se v rámci průběžného vzdělávání
účastnit kurzů, účastnili se také kurzu se zaměřením na zák. č. 106/1999 Sb.
Absolvování kurzu je doloženo osvědčením.
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