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opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu'
(4ipis z $ 16 zákona č,106i1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
o d v o l á n í
l. Proti rozhodnuií povinného subjektu o odmítnutí Žádosti |ze podat odvo|ání ve |hůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo
up|ynutí lhůty pro Vyřízení Žádosti v případě, uvedeném v $ 15 odst' 4. odvo|ání se podáVá u povinného subjektu' kteý
rozhodnutí vyda| nebo mě| vydat'
2. o odvo|ání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejb|íŽe vyššího stupně nadřízený povinnému'
ktený rozhodnutí vyda| nebo mě| Vydat ...
3' odvo|ací orgán rozhodne o odvo|ánído 15 dnů od před|oŽení odvo|ání . Jest|iŽe v uvedené |hŮtě o odvo|ání nerozhodl, má
se za to, Že vyda| rozhodnutí,kteným odvolání zamít| a napadené rozhodnutí potvrdi|, za den doručení tohoto povaŽuje se den
nás|edující po up|ynutí |hůty pro vyřízeni odvolání.
4. Proti rozhodnutí o odvolání se ne|ze odvo|at.
5. Protí rozhodnutí ústředního oígánu státní správy o odmítnutí Žádosti |ze podat rozklad' o kterém rozhoduje Vedoucí
ústřednÍho orgánu státní správy. ustanovení odstavcŮ l' 3 a 4 p|atí pro rozk|ad obdobně.
6. RozhodnutÍ o odmítnutí žádosti je přezkoumate|né soudem pod|e zV|. zákona ($ 247 e nás|. zákona ě. 99/1 963 Sb - soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů). Pro podání opravného prostředku není Vytvořen Žádný formu|ář. opravný prostředek |ze
bud' podat písemně, nebo ústně do protoko|u' z podánÍ musí být zřejmé' kdo jej činí a o jakou věc se jedná (proti kterému
rozhodnutí je podání uěiněno).
Zákon č. 106/.1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. přehled |hůt a termínů:
Lhútv:
odkaz na zveřejněnou informaci (s 6 odst. l) - 7 dnů
Výzva k upřesnění nesrozumite|né nebo příliš obecné informace (s 14 odst' 3 písm.a) - 7 dnú
lnformace o od|oŽení Žádosti nevztahující se k púsobnosti povinného subjektu (s 14 odst. 3 písm'b) - 3 dny
PoskýnutÍ informace žadate|i (s 14 odst. 3, písm' c). 15 dnÚ
Prod|ouŽení |hůty pro poskýnutí informace zezávaŽných dúvodů (5 14 odst. 5).10 dnú
Rozhodnutí o odvolání ($ ,16 odst. 3). 15 dnŮ
Upřesnění Žádosti o informaci Žadate|e (s 14 odst. 3, písm.a) - 30 dnů
Lhůta pro odvo|ání' jest|iŽe povinný orgán ve |hŮtě neposkytl informaci či nevyda| rozhodnutí
o nevyhovění (s 15 odst. 4) - 15 dnů
Odvo|ání proti rozhodnutí a odmítnutí Žádosti (S 16 odst', l). 15 dnů
Termínv:
Poskytování informací d|e $ 5 odst. 1 způsobem umoŽňujícím dá|ko\^i přístup (s 5 odst. 2) - od 1 ..| .2001
Poskytování informací z registrú způsobem umoŽňujícím dá|kový přístup ($5 odst. 3) . od 1. .|. 2002
Postup při wřizování Žádostí o ooskytnutí informace d|e zákona č, 106/99 Sb.. o svobodném přístuou
k informacím.
Kdo můŽe o informaci požádat?
. je to kaŽdá fyzická nebo právnická osoba, přicemŽ nemusí zdÚvodňovat proč o informaci Žádá
Kdo informaci poskýne?
- kteýko|i státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)
Kdy informaci neposkytne?
. je-|i poŽadovaná iníormace označena za utajovanou skutečnost 3
- je-|i informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový pŮvod, náboŽenské zaměření, členství ve
stranách a hnutích, o její trestné činnosti. zdraví, majetkových
poměrech atd.)
. pokud je poŽadovaná informace oznaČena za obchodní tajemství
- jde.li o informace o probíhajícím trestním řízení
- pokud se vztahuje vý|učně k vnitřním pokynům a personá|ním předpisům toho, kdo je o informaci poŽádán
Jak se o informaci Žádá:
. ústně, tj.osobní návŠtěvou na přís|ušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí te|ekomunikačního zařízení
- pÍsemně, není-|i např, na ústně podanou Žádost informace poskytnuta, nebo není.li infoÍmace z pohledu Žadatele dostatečná
Co musí písemná Žádost obsahovat:
- musí z ní být zřejmé. komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
. neobsahuje-|i Žádost uvedené údaje' nebude vyřízena (Žádost se od|oŽí)
Jaký bude postup povinného orgánu:
. je.|i Žádost nesrozumitelná, WzVe Žadate|e o její upřesnění.Nebude.|i upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí Žádosti
- pokud informace nespadá do jeho působnosti, Žádost od|oŽí a toto sdě|í Žadateli do tří dnú
. pokud Žádost splňuje VŠechny ná|eŽitosti, poskytne poŽadovanou informaci nejpozději do 30 dnŮ (od í . 1 . 2001 do 1 5 dnŮ)
Co kdyŽ orgán Žádosti nevyhoví:
.pokud povinný orgán, byť i jen z cásti' nevyhoví, vydá o tom ve |hÚtě pro vyřízení Žádosti rozhodnutí, které se doručí do
vIastních rukou Žadate|e
. jest|iŽe bude povinný orgán nečinný (nepodá poŽadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí), má se za to' Že Vyda|
rozhodnutí, informaci odepřel
- proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti můŽe podat odvo|ání, a to nejpozději do 15 dnŮ od jeho doručení
Komu se odvo|ání oosílá:
. odvo|ání se podáVá u orgánu, kten/ vyda| rozhodnuií o odmítnutí Žádosti nebo takové rozhodnutí mě| vydat.
Kdo o odvo|ání rozhodne:
- o odvo|ání rozhoduje orgán, kteýje nejb|íŽe nadřízeným tomu orgánu, kteý rozhodnutí vydal.
JdeJi o rozhodnutí obecního úřadu ve Věcech samostatné púsobnosti obce, rozhoduje o odvo|ání obecní rada (kde není rada
rozhod uje zastupitelstvo obce).
. ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musÍ učinit ve |hŮtě do 15 dnů od před|oŽení odvo|ánítím, kdo rozhodnutí Vyda|
- protl rozhodnutí odvo|acího orgánu sejiŽ ne|ze odvolat. Lze vŠak podat náVrh na přezkoumání takového rozhodnutí u pří
sluŠného soudu


