
Výroční zpráva za rok 2020 

o činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 
Počet podaných 

informací 
Poznámka 

Počet podaných žádostí o informace (§ 18 

odst. 1 písm. a) 
1 xxx 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 

18 odst. 1 písm. b) 
1 xxx 

Opis podstatných částí každého rozsudku 

soudu (§ 18 odst. 1 písm. c) 
xxx xxx 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně 

odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence (§18 odst. 1 písm. d) 

xxx xxx 

Počet stížností podaných dle § 16a, okolnosti 

kolem nástupu nového vedení  
4 xxx 

Další informace vztahující se k uplatňování 

zákona o svobodném přístupu k informacím (§ 

18 odst. 1 písm. e) 

xxx xxx 

 

Mezi důvody podání stížností dle § 16a odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím 

patří postup povinného subjektu při vyřizování žádostí o informace dle § 16a odst. 1 písm. a), 

nevydání rozhodnutí o odmítnutí podle § 16a odst. 1 písm. c) InfZ, konkrétně: 

1) Stížnost pisatele na postup při vyřizování žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., 

kdy si pisatel stěžuje na poskytnutí částečné informace, aniž by povinný subjekt vydal 

rozhodnutí o odmítnutí informace v části týkající se motivačního dopisu a koncepce ředitelky. 

Povinný subjekt vydal opravenou odpověď, kde částečně odmítá dotčené body. 

2) Stížnost pisatele na postup při podání informace podle zák. č. 106/1999 Sb., kdy si pisatel 

stěžuje na neznalost zákonné úpravy poskytování informací podle InfZ povinného subjektu, 

výrazovou shodu odpovědi povinného subjektu a nadřízeného orgánu pisateli, nevydání 

rozhodnutí o odmítnutí. Povinný subjekt stížnost postoupil nadřízenému orgánu, který 

povinnému subjektu přikázal věc vyřídit. Povinný subjekt vydal rozhodnutí o částečném 

odmítnutí.  



3) Stížnost pisatele na postup při vyřizování žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., 

kdy si pisatel stěžuje na uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. Povinný subjekt postoupil ve lhůtě 

odvolání nadřízenému orgánu, který vrátil věc k novému projednání. O tomto rozhodnutí 

zaslal povinný subjekt pisateli informaci. 

4) Stížnost pisatele na postup při vyřizování žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., 

kdy si pisatel stěžuje na postup nadřízeného orgánu a povinného subjektu. Povinný subjekt 

stížnost postoupil nadřízenému orgánu, který postup povinného subjektu potvrdil. 

 

V Lounech, dne 23.3.2021 

Doplněno dne 31.8.2022 

 

 

 


