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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

Vážená paní inženýrko, 

 

dne 3. srpna 2012 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,        

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem této žádosti bylo schválení 

platových výměrů ředitelkám příspěvkových organizací se zpětnou platností. Dle Organizačního řádu Úřadu 

městského obvodu Radvanice a Bartovice byl Váš dopis postoupen tajemnicí úřadu na odbor sociálních věcí 

a školství k vyřízení. 

 

K Vaši žádosti sdělujeme následující: 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětné nařízení vlády bylo, jak sama uvádíte, schváleno 7. prosince 2011, 

zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 28. prosince 2011, kdy toto nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2012, nemohla 

se Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice zabývat úpravami platových výměrů ředitelek 

příspěvkových organizací městských obvodů v prosinci roku 2011 a to právě proto, že předmětné nařízení 

vlády nabylo účinnosti až 1. ledna 2012. Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice při úpravě 

platových poměrů dotčených zaměstnanců může přijímat příslušná opatření pouze tehdy, je-li právní předpis 

účinný, tzn. zavazuje již všechny dotčené osoby.  

 

Za situace, že by Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice rozhodovala o úpravách před účinností 

právního předpisu, mohl by nastat takový stav, že by ještě před účinností předmětného předpisu, tj. před       

1. lednem 2012, ale po schůzi Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice, došlo např. k další novelizaci 

dotčeného předpisu a musela by být provedena změna další v souvislosti s modelově popsaným stavem. 

 

Můžeme poukázat např. na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kdy tento 

předpis byl uveřejněn v částce 174/2004 Sb., platnosti nabyl 24. září 2004, účinnosti však nabyl                    

až od 1. ledna 2006. V mezidobí mezi platností a účinností zmíněného právního předpisu byl novelizován 

zákonem č. 413/2005 Sb., tzn. před jeho samotnou účinností. 

 

Vzhledem k výše uvedenému, nedošlo k porušení žádného obecně platného předpisu. Nebyl tedy důvod 

kohokoliv postihovat v souvislosti s předkládaným předmětným materiálem pro schůzi Rady městského 

obvodu Radvanice a Bartovice. 

 

 

Mgr. Irena Kopciuchová 
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