
 

Žádost o poskytnutí informace o svobodném přístupu k informacím ze dne 
27.4.2016 
 

ráda bych se, s odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., zeptala: 

1) Jaké byly vaše náklady na poskytnutí informací v rámci tohoto zákona č. 106/1999 Sb. v 
posledních pěti letech (popřípadě kde tuto informaci můžu dohledat).  

2) Máte pocit, že vás tento zákon finančně zatěžuje? 

3) Jaké se objevují nejčastější problémy s poskytováním těchto informací? 

Před zasláním informací bych Vás poprosila, abyste mě informovali v případě, že byste klasifikovali 
tento dotaz v rámci mimořádně rozsáhlého vyhledávání a chtěli vyměřit poplatek, tak o jeho 
přibližné výši. 

Děkuji Vám za odpověď a spolupráci, (dotaz je položen v rámci průzkumu efektivnosti tohoto 
zákona). 

 
 

 
 
 
Odpověď ze dne 29.4.2016 
 
 

Ad 1)  
Takovou informaci nemáme k dispozici, nelze přesně vyčíslit, resp. není žádná metodika, co, jak a 
v jakém rozsahu do nákladů na poskytování informací zahrnout. Mohu k tomu sdělit jen tolik, že 
počet žádostí v posledních 5 letech se pohyboval v rozmezí cca 50 – 200/rok (viz výroční zprávy: 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/vyrocni-zpravy-o-
poskytovani-informaci-podle-zak-c-106-1999-sb/) 
Žádosti jsou většinou vyřizovány v elektronické podobě. V některých případech dochází i k tisku či 
kopírování, což je určitý finanční náklad, přičemž výjimečně, v případě rozsáhlých a opakovaných 
žádostí uplatňujeme náhradu nákladů po žadatelích, dle našeho sazebníku úhrad (viz bod 15.1. 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/o-webu/povinne-zverejnovane-informace/). Je otázkou, 
jakým způsobem pro účely Vašeho dotazu vyčíslit „osobní náklady“, tj. vynaložený čas osob 
vykonávajících danou agendu. Každopádně při uvedeném počtu žádostí/rok + řešení opravných 
prostředků + uveřejňovací povinnosti na webu to nějaký čas nepochybně zabere. Zcela výjimečně 
uplatňujeme po žadatelích náhradu nákladů na „mimořádně rozsáhlé vyhledání informace“, které 
je zpoplatněno dle našeho sazebníku částkou 200 Kč/ hodina práce jednoho zaměstnance.  
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Ad 2)  
Nemyslím si, že by nás zákon č. 106/1999 Sb. nějak zvlášť finančně zatěžoval. 
 
Ad 3) 
Poměrně složitá je problematika osobních údajů. Někdy mohou vznikat výkladové spory, co (popř. 
v jakém rozsahu) lze zveřejnit a co nikoliv. Sama zákonná definice osobního údaje je poměrně 
široká, přičemž postoj Úřadu pro osobních údajů k výkladu zákona je dlouhodobě spíše restriktivní. 
Problémy může působit také posouzení, co je a není obchodním tajemstvím.  
 
 
 

 


