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ÚVOD

1

1.1 Předmět a účel
1.1. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“), zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
pravidla pro poskytování informací a podmínky práva svobodného přístupu k těmto
informacím. Povinným subjektem dle Zákona (§ 2 odst. 1) je i JMK a orgány JMK
(KrÚ, RJMK, ZJMK, hejtman, příp. zvláštní orgány, jsou-li zřízeny).
1.2. Tato směrnice (dále jen „Směrnice“) upravuje postup KrÚ, který zpravidla vyřizuje
žádosti o poskytnutí informace jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti. Postup KrÚ
upravený Směrnicí plně respektuje zákonná ustanovení a stanoví bližší podmínky,
které vycházejí ze zabezpečování činností KrÚ a z provozu KrÚ.
1.3. V souladu se Zákonem (§ 4 odst. 1) poskytuje KrÚ informace žadatelům na základě
žádostí nebo zveřejněním.

1.2 Související dokumentace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1/INA-KrÚ Organizační řád
3/INA-KrÚ Spisový řád
9/INA-KrÚ Řízení dokumentace
22/INA-KrÚ Poskytování práv k vyjmenovanému nehmotnému majetku
28/INA-KrÚ Ochrana osobních údajů
29/INA-KrÚ Informace o životním prostředí
34/INA-KrÚ Příručka kvality
46/INA-VOK Zpracování účetnictví
54/INA-KrÚ Oběh účetních záznamů
59/INA-KrÚ Řídící kontrola
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 123/1998 Sb.“)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“)
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů)
Vyhláška Ministerstva informatiky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura
informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový
přístup, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 416/2008 Sb. (dále jen „Vyhláška“)

1.3 Zkratky
CEPŽI
KEVIS

Centrální evidence písemných žádostí o informace
Krajský evidenční informační systém
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CES-106

2

Centrální evidence stížností dle Zákona.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

2.1. KrÚ zveřejňuje prostřednictvím elektronického kiosku veškeré informace dle § 5 odst. 1
a 2 Zákona (dále i „povinně zveřejňované údaje“), a to v souladu s § 4b Zákona. 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 (např. RTF, PDF-„nezamčený“) a je-li to možné, též strojově čitelný
(např. CSV, PDF-„nezamčený“, XML, XLS, XLSX). Je-li to možné a vhodné, zveřejní
povinný subjekt spolu s informací též metadata (vlastnosti), která se k ní vztahují.
2.2. V souladu s § 5 odst. 4 Zákona KrÚ zveřejňuje povinně zveřejňované údaje též způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a to ve struktuře stanovené Vyhláškou. Za plnění povinností
vyplývajících z Vyhlášky odpovídají jednotlivé odbory/útvary KrÚ (dále jen „odbory“)
dle níže uvedeného rozpisu.
a)

odbory zodpovídají za obsah povinně zveřejňovaných údajů týkajících se jejich věcné
působnosti dle níže uvedeného rozpisu a za jejich průběžnou aktualizaci:

Informace dle Vyhlášky
–
označení a uvozovací
text

Informace dle Vyhlášky
obsah položky

1. Název

Úplný název povinného subjektu.
podrobněji viz Vyhláška
2. Důvod a způsob Důvod a způsob založení povinného
založení
subjektu, včetně podmínek a principů,
za kterých provozuje svoji činnost.
podrobněji viz Vyhláška
3. Organizační struktura
Popis vnitřní organizační struktury
povinného subjektu.
podrobněji viz Vyhláška
a) seznam podřízených povinných subjektů
(z
hlediska
podávání
opravných
prostředků)
podrobněji viz Vyhláška
b) seznam zřizovaných nebo řízených
rozpočtových, příspěvkových a jiných
organizací, které jsou povinným subjektem
zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně
navázány na rozpočet povinného subjektu.
podrobněji viz Vyhláška
4. Kontaktní spojení
Kontaktní údaje povinného subjektu.
podrobněji viz Vyhláška
4.1. Kontaktní poštovní Strukturovaná kontaktní adresa povinného
adresa
subjektu určená k doručování poštovních
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Odbor
zodpovědný
za obsahovou
stránku
informací
OKP
OKP

OKŘ

OI

věcně příslušné
odbory

OKŘ
OKŘ

zásilek.
podrobněji viz Vyhláška
4.2. Adresa úřadovny Adresa všech úřadoven (pracovišť)
pro osobní návštěvu
povinného subjektu určených pro osobní
návštěvu.
podrobněji viz Vyhláška
4.3. Úřední hodiny
Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť)
povinného subjektu určených pro osobní
návštěvy.
podrobněji viz Vyhláška
4.4. Telefonní čísla
Telefonní čísla povinného subjektu,
případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.
podrobněji viz Vyhláška
4.5. Čísla faxu
Čísla faxu povinného subjektu, případně
jeho vnitřních útvarů a pracovišť.
podrobněji viz Vyhláška
4.6. Adresa internetové Elektronická
adresa
oficiálních
stránky
internetových stránek povinného subjektu
s hypertextovým odkazem.
podrobněji viz Vyhláška
4.7. Adresa e-podatelny
Elektronická adresa všech elektronických
podatelen
povinného
subjektu
s hypertextovými odkazy.
podrobněji viz Vyhláška
4.8. Další elektronické Další elektronické adresy povinného
adresy
subjektu, případně dalších pracovníků
povinného subjektu.
podrobněji viz Vyhláška
5. Případné platby lze Bankovní spojení pro všechny v úvahu
poukázat
připadající
platby
od
veřejnosti
ve prospěch povinného subjektu.
podrobněji viz Vyhláška
6. IČ
Identifikační číslo povinného subjektu.
7. DIČ
Daňové identifikační číslo povinného
subjektu.
8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních Seznamy hlavních dokumentů povinného
dokumentů
subjektu
koncepční,
strategické
a programové povahy, které mohou být
podle Zákona poskytnuty.
podrobněji viz Vyhláška
8.2. Rozpočet
Údaje o rozpočtu povinného subjektu
v aktuálním a uplynulém roce a obsah
účetních výkazů povinného subjektu
za uplynulý rok. Uvádí se schválený
rozpočet i jeho pozdější úpravy.
podrobněji viz Vyhláška
9. Žádosti o informace
Místo a způsob, jak získat příslušné
informace.
podrobněji viz Vyhláška
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OKŘ

OKŘ

OKŘ
OKŘ
OKŘ

OKŘ

OKŘ

OE

OE
OE
věcně příslušné
odbory

OE

OKP

žádostí Místo a způsob, kde lze podat žádost
či stížnost, předložit návrh, podnět
či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí
o právech a povinnostech osob.
podrobněji viz Vyhláška
11. Opravné prostředky
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat
opravný prostředek proti rozhodnutím
povinného
subjektu
o
právech
a povinnostech osob, a to včetně
výslovného
uvedení
požadavků,
které jsou v této souvislosti kladeny
na toho, kdo opravný prostředek podává.
Označení příslušného formuláře a způsob
a místo, kde lze takový formulář získat,
pokud existuje.
podrobněji viz Vyhláška
12. Formuláře
Seznam používaných formulářů s jejich
označením a popisem, způsob a místo,
kde lze formuláře získat.
13. Popisy postupů – Popisy postupů, které musí povinný
návody
pro
řešení subjekt dodržovat při vyřizování všech
životních situací
žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů,
a to včetně příslušných životních situací
a lhůt, které je třeba dodržovat.
podrobněji viz Vyhláška
14. Předpisy
14.1.
Nejdůležitější Přehled
nejdůležitějších
předpisů,
používané předpisy
podle nichž povinný subjekt jedná
a rozhoduje, které stanovují právo žádat
informace
a
povinnost
poskytovat
informace a které upravují další práva
občanů ve vztahu k povinnému subjektu.
Uvede se rovněž, kde a kdy jsou tyto
předpisy přístupné k fyzickému nahlédnutí.
podrobněji viz Vyhláška
14.2. Vydané právní Přehled právních předpisů vydaných
předpisy
v rámci věcné působnosti povinného
subjektu.
podrobněji viz Vyhláška
15.
Úhrady
za
poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad Sazebník úhrad za poskytování informací
za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených
služeb.
podrobněji viz Vyhláška
15.2.
Usnesení Usnesení
o
výši
úhrad
vydaná
nadřízeného orgánu o výši podle § 16a odst. 7 Zákona v případě
úhrad
za
poskytnutí odvolání nebo stížnosti. Usnesení se
informací
uvádějí nejméně za dva poslední roky.
(jde o rozhodnutí pro případ stížností,
10.
Příjem
a dalších podání
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věcně příslušné
odbory

věcně příslušné
odbory

věcně příslušné
odbory
věcně příslušné
odbory

věcně příslušné
odbory
(OKP navíc
i právní předpisy
obecného
charakteru)

OKP

OKP

věcně příslušné
odbory

zveřejňují se bez případných osobních
údajů).
podrobněji viz Vyhláška
16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních Vzory
všech
licenčních
smluv
smluv
podle § 14a Zákona, jsou-li k poskytování
informací povinným subjektem potřebné.
podrobněji viz Vyhláška
16.2. Výhradní licence
Licenční smlouvy upravující výhradní
licence poskytnuté povinným subjektem
podle § 14a odst. 4 Zákona.
podrobněji viz Vyhláška
17.
Výroční
podle Zákona

zpráva Výroční zpráva povinného subjektu
o své činnosti v oblasti Zákona
podle § 18 Zákona. Výroční zprávy se
uvádějí nejméně za dva poslední roky.
podrobněji viz Vyhláška

OKP

věcně příslušné
odbory
prostřednictvím
OKP (viz bod
6.5.3. Směrnice)
OKP

b) povinně zveřejňované údaje zasílají jednotlivé věcně příslušné odbory v elektronické
podobě OI ke zveřejnění,
c) OI zodpovídá za bezodkladné zveřejnění povinně zveřejňovaných údajů zaslaných
jednotlivými věcně příslušnými odbory na webových stránkách JMK ve struktuře
stanovené Vyhláškou.

3

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACE

3.1. Pracovníci všech odborů přijímají ústní a písemné žádosti o informace.
3.2. Písemnou žádost o informaci lze podat buď přímo na jednotlivých odborech,
na podatelně KrÚ, na informacích KrÚ nebo prostřednictvím datové schránky. Písemnou
žádost o informaci lze podat i elektronicky, a to prostřednictvím elektronické podatelny
(viz bod 3.3. Směrnice). Písemné žádosti o informaci ve smyslu Zákona je třeba neprodleně
předat přímo na odbor věcně příslušný k vyřízení takové žádosti.
3.3. Není-li elektronická žádost o poskytnutí informace podána prostřednictvím
elektronické podatelny (např. taková žádost je doručena přímo na e-mail konkrétního
zaměstnance JMK zařazeného do KrÚ), není taková žádost (resp. dotaz) v souladu
s § 14 odst. 4 Zákona žádostí o poskytnutí informace dle Zákona a při jejím vyřizování se
nepostupuje dle Zákona ani Směrnice [podrobněji viz bod 6.3.1. písm. a) Směrnice].

4

PŘÍSLUŠNOST K VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ
INFORMACE

4.1. Žádost o poskytnutí informace vyřizuje odbor (resp. oddělení), jehož věcné působnosti se
požadovaná informace týká. Zjistí-li věcně příslušný odbor kdykoliv v průběhu vyřizování

-5-

žádosti, že se žádost týká věcné působnosti více odborů KrÚ nebo se žádost netýká věcné
působnosti žádného odboru KrÚ, předá věcně příslušný odbor neprodleně po tomto zjištění
originál žádosti spolu se spisem k vyřízení OKP (viz bod 4.2. Směrnice).
4.2. Týká-li se žádost o poskytnutí informace věcné působnosti více odborů KrÚ nebo se
netýká věcné působnosti žádného odboru KrÚ, je k vyřízení takové žádosti příslušný OKP,
který žádost vyřizuje v součinnosti s příslušnými odbory. OKP garantuje konečné zpracování
a včasné odeslání odpovědi za KrÚ na základě podkladů předaných a zpracovaných
dotčenými odbory. Za předání úplných podkladů a jejich zpracování (včetně např. uvedení,
které informace nelze poskytnout a z jakých důvodů, či včetně anonymizace osobních údajů,
které nelze poskytnout), a to ve lhůtě a v podobě stanovené OKP, zodpovídají příslušné
dotčené odbory. Zjistí-li OKP kdykoliv v průběhu vyřizování žádosti, že se žádost týká věcné
působnosti jen jednoho odboru KrÚ, předá OKP neprodleně po tomto zjištění originál žádosti
spolu se spisem k vyřízení věcně příslušnému odboru.
4.3. Pokud při vyřizování žádosti o informaci bude zjištěno, že se na tuto žádost v části
vztahuje i zákon č. 123/1998 Sb., bude tato žádost v příslušné části vyřízena podle zákona
č. 123/1998 Sb., a to věcně příslušným odborem.
4.4 Spory o příslušnost jednotlivých odborů k vyřízení žádostí o informace řeší ŘKrÚ.
V pochybnostech, kdo je povinným subjektem v konkrétní žádosti žadatele, či zda jde
o informaci v samostatné nebo přenesené působnosti, rozhodne vedoucí OKP.
4.5. Spis k žádosti o informaci vede příslušný odbor, příp. OKP, týká-li se žádost působnosti
více odborů KrÚ nebo se netýká věcné působnosti žádného odboru KrÚ.
4.6. Vedoucí odboru příslušného k vyřízení žádosti o informaci určí v každém jednotlivém
případě pracovníka odboru pro vyřízení žádosti. Za správnou aplikaci Zákona, resp. Směrnice
odpovídá vedoucí příslušného odboru.

5

CEPŽI

5.1. Vede se CEPŽI. CEPŽI obsahuje veškeré údaje týkající se způsobu a postupu
při vyřizování žádostí o poskytování informací vyjma údajů týkajících se stížností dle Zákona,
které samostatně eviduje OKP v CES-106 (viz bod 10.1. Směrnice).
5.2. Pro zajištění rychlosti, průchodnosti a dostupnosti informačních toků je CEPŽI vedena
v elektronické podobě formou jednoduché a přehledné tabulky v KEVISu. Pomocí funkcí
KEVISu lze CEPŽI využít k evidování nejen veškerých žádostí o poskytnutí informace,
ale pomocí nastavitelného filtru je možno CEPŽI využít i k evidenci žádostí o poskytnutí
informací týkajících se jednotlivých odborů.
5.3. Do CEPŽI jsou zapisovány tyto údaje:
a) centrální pořadové číslo žádosti o poskytnutí informace,
b) datum podání žádosti o poskytnutí informace,
c) spisová značka, pod kterou je žádost o poskytnutí informace vedena v systému spisové
služby programu GINIS,
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d) odbor příslušný k vyřízení žádosti o poskytnutí informace (zkratka příslušného odboru
KrÚ),
e) jméno pracovníka pověřeného k vyřízení žádosti o poskytnutí informace,
f) předmět žádosti,
g) druh působnosti JMK nebo jeho orgánů (samostatná, přenesená, obojí),
h) způsob vyřízení žádosti o poskytnutí informace (sdělení informace v elektronické
podobě, sdělení informace v listinné podobě, poskytnutí kopie dokumentu obsahujícího
požadovanou informaci, nahlédnutí do dokumentu obsahujícího požadovanou
informaci, odložení, rozhodnutí o odmítnutí, …),
i) datum poskytnutí informace (uvádí se den předání k doručení),
j) datum rozhodnutí o odmítnutí informace (uvádí se den předání k doručení),
k) datum odložení žádosti (uvádí se den předání k doručení),
l) datum zveřejnění poskytnuté informace na webových stránkách JMK,
m) datum oznámení o výši úhrady (uvádí se den předání k doručení),
n) výše úhrady,
o) datum provedení úhrady,
p) datum podání odvolání proti rozhodnutí,
q) datum postoupení odvolání odvolacímu orgánu,
r) způsob vyřízení odvolání,
s) datum právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu,
t) vedeno exekuční řízení (ano, ne, příp. další podrobnosti),
u) vedeno soudní řízení (ano, ne),
v) poznámka (vyplňuje se pouze tam, kde je nutné, resp. vhodné do CEPŽI uvést i jiné
informace potřebné k dostatečnému popisu způsobu vyřízení žádosti o informaci,
pokud tyto údaje nelze zařadit do výše uvedených položek; např. je zde možné provést
vazbu na evidenci stížností dle § 16a Zákona, které jsou příslušnými odbory evidovány
samostatně – viz bod 10.1. Směrnice, či v případě OKP je zde možno uvádět údaje
o součinnosti s jinými odbory při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, které se
týkají věcné působnosti více odborů).
5.4. Číselná řada se uzavírá za každý kalendářní rok.
5.5. CEPŽI pro příslušný kalendářní rok zřídí v souladu s bodem 5.3. Směrnice OI
do 7 kalendářních dnů příslušného kalendářního roku. Provoz CEPŽI zajišťuje OI. CEPŽI je
přístupná ke čtení všem orgánům JMK.
5.6. Záznam o způsobu a postupu při vyřízení žádosti o poskytnutí informace do CEPŽI
provede dle bodu 5.3. Směrnice pověřený pracovník odboru věcně příslušného k vyřízení
žádosti o poskytnutí informace. Tento pracovník předmětné záznamy provede bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne vzniku příslušné skutečnosti
(např. doručení žádosti o poskytnutí informace, data poskytnutí informace, data rozhodnutí
o odmítnutí informace apod.).
5.7. Vedoucí každého odboru určí alespoň dva zaměstnance zařazené do jím řízeného odboru,
kteří budou provádět záznamy do CEPŽI. Jména a příjmení určených zaměstnanců nahlásí
vedoucí každého odboru OI.
5.8. OI zřídí zaměstnancům určeným dle bodu 5.7. Směrnice oprávnění pro přístup
do CEPŽI v rozsahu zápis, editace a mazání záznamů (příslušného odboru, resp. příslušných
odborů, pokud je žádost v souladu s bodem 4.2. Směrnice vyřizována více odbory).
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VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE

6

6.1. Pokud žádost o informaci směřuje k poskytnutí informace již zveřejněné, může
příslušný odbor místo přímého poskytnutí této informace co nejdříve, nejpozději
však do 7 dnů, sdělit žadateli údaje umožňující její vyhledání a získání, zejména odkaz
na internetovou stránku, kde se informace nachází. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí
zveřejněné informace, postupuje příslušný odbor dle § 6 odst. 2 Zákona.
6.2. Žádosti ústního charakteru
Ústně podané žádosti o informaci se vyřizují neformálním způsobem v běžném úředním styku
a neevidují se v CEPŽI. Příslušný odbor vyhoví ústním žádostem o poskytnutí informací
v mezích Zákona. Pokud není žadateli na ústně podanou žádost o informaci tato informace
poskytnuta a žadatel na jejím poskytnutí trvá, nebo nepovažuje-li žadatel tuto informaci
za dostačující, je třeba jej upozornit, že musí podat žádost o informaci písemně
(viz § 13 odst. 2 Zákona). Ústní žádosti o informace se nezahrnují do počtu žádostí
o informaci ve výroční zprávě (viz bod 11 Směrnice), a to ani tehdy, je-li na ně poskytnuta
informace v písemné formě.
Žádosti písemného charakteru

6.3.

6.3.1. Postup při vyřizování písemných žádostí:
a) ze žádosti musí být v souladu s § 14 odst. 2 Zákona zřejmé, kterému povinnému
subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu Zákona.
Dále musí žadatel v žádosti uvést adresu pro doručování (adresou pro doručování se
rozumí též elektronická adresa). Žádost učiněná elektronicky musí být podána
prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu (viz § 14 odst. 3
Zákona). Žádost, která tyto nezbytné náležitosti neobsahuje, nebo není-li
elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny
povinného subjektu, není žádostí podle Zákona (viz § 14 odst. 4 Zákona).
Při vyřizování takové žádosti, resp. dotazu se nepostupuje podle Zákona ani podle
Směrnice; taková žádost, resp. dotaz se neeviduje v CEPŽI. V souladu se zásadou
dobré správy je třeba takovou žádost, resp. dotaz vyřídit dle jejího obsahu,
a to v přiměřené lhůtě,
b) brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o poskytnutí informace,
vyzve příslušný odbor v souladu s § 14 odst. 5 písm. a) Zákona do 7 dnů od podání
žádosti žadatele o poskytnutí informace, aby žádost ve lhůtě do 30 dnů od doručení
výzvy doplnil (viz příloha č. 4 Směrnice). Jestliže žadatel svou žádost do 30 dnů
od doručení výzvy nedoplní, příslušný odbor žádost o poskytnutí informace odloží
(viz příloha č. 5 Směrnice),
c) pokud je žádost (resp. její část) o informaci nesrozumitelná, není zřejmé,
jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně, vyzve
příslušný odbor v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) Zákona ve lhůtě do 7 dnů od podání
žádosti o poskytnutí informace, aby žádost (resp. její část) ve lhůtě do 30 dnů upřesnil
(viz příloha č. 3 Směrnice). Jestliže žadatel svou žádost do 30 dnů od doručení výzvy
neupřesní, příslušný odbor žádost (resp. její část) o poskytnutí informací rozhodnutím
odmítne (viz přílohy č. 11 nebo č. 12 Směrnice),
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d) v případě, že se žádost týká fyzické nebo právnické osoby, která může být dotčena na
svých právech případným poskytnutím požadované informace (např. poskytnutím
osobních údajů, obchodního tajemství apod.) – tzv. dotčená osoba dle
§ 2 odst. 3 správního řádu, je věcně příslušný odbor KrÚ povinen tuto případnou
dotčenou osobu zjistit, identifikovat do spisu a vyzvat ji k vyjádření k žádosti
(§ 4 odst. 4 správního řádu). Výzva k vyjádření k žádosti (dále jen „výzva“) se dotčené
osobě zasílá elektronicky prostřednictvím datové schránky či e-mailu. Není-li
elektronické zaslání výzvy možné, zasílá se dotčené osobě výzva prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb. Vznikne-li povinnost vyzvat tutéž dotčenou osobu
více odborům KrÚ, vyzve příslušnou dotčenou osobu každý věcně příslušný odbor
KrÚ (věcně příslušný odbor KrÚ předá originál výzvy spolu s ostatními podklady
k založení do spisu OKP). Součástí výzvy by měla být identifikace žadatele
a informace o předpokládaném způsobu vyřízení žádosti, je-li v té době již znám
(viz příloha č. 10); přílohou výzvy by měla být kopie žádosti o informace. Přitom
platí, že věcně příslušný odbor KrÚ není při své úvaze, zda informaci poskytne,
vyjádřením dotčené osoby vázán. Dotčenou osobu je povinen věcně příslušný odbor
KrÚ následně vyrozumět o způsobu vyřízení žádosti (viz příloha č. 15). Je-li
k vyřízení žádosti příslušný OKP (viz bod 4.2. Směrnice), vyrozumí dotčenou osobu
o způsobu vyřízení žádosti OKP.
e) v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti JMK nebo jeho
orgánů, žádost příslušný odbor v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) Zákona odloží a tuto
odůvodněnou skutečnost do 7 dnů ode dne doručení žádosti písemně sdělí žadateli
(viz příloha č. 6 Směrnice),
f) žádosti o informaci, která splňuje všechny náležitosti, příslušný odbor vyhoví
(příp. je žadateli předložena konečná licenční nabídka podle § 14a Zákona - viz bod
6.5 Směrnice) do 15 dnů od jejího přijetí nebo ode dne jejího doplnění, případně
od data upřesnění žádosti nebo sdělení žadatele, že na poskytnutí zveřejněné
informace trvá, resp. v prodloužené lhůtě (nejdříve však po zaplacení),
a to poskytnutím informace v souladu se žádostí, tedy ve formátech a jazycích
podle obsahu žádosti, včetně k ní se vztahujících metadat, pokud Zákon nestanoví
jinak (příslušný odbor není povinen měnit formát nebo jazyk informace ani vytvářet
k informaci metadata, pokud by taková změna nebo vytvoření metadat byly
pro příslušný odbor nepřiměřenou zátěží; v takovém případě vyhoví příslušný odbor
žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla
vytvořena). Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by
bylo spojeno s nepřiměřenou zátěží, příslušný odbor poskytne takový celek v souladu
se Zákonem. Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu
záznamu informace, informaci příslušný odbor poskytne v elektronické podobě
(viz § 4a odst. 1 Zákona). Vzor poskytnutí informace je uveden v příloze
č. 13 Směrnice. V elektronické podobě se informace poskytuje zejména do datové
schránky žadatele, elektronickou poštou nebo na nosiči dat povinného subjektu. Je-li
informace žadateli zasílána elektronickou poštou, odesílá se vždy s uznávaným
elektronickým podpisem.
6.3.2. Pracovník věcně příslušného odboru pověřený k vyřízení žádosti o informaci zabezpečí
záznam dle bodu 5.6. Směrnice a žádost o informaci vyřídí v souladu se Zákonem a Směrnicí.
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6.3.3. Prodloužení lhůty
Lhůtu pro poskytnutí informace může vedoucí odboru, který žádost vyřizuje, ze závažných
Zákonem stanovených důvodů (viz § 14 odst. 7 Zákona) prodloužit, nejvýše však o 10 dní,
přičemž žadatel musí být o prodloužení a jeho důvodech vždy prokazatelně a včas informován
před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace (viz příloha č. 9 Směrnice).
6.3.4. Neposkytnutí informace
a) informaci příslušný odbor neposkytne, resp. příslušný odbor rozhodne o odmítnutí
žádosti v případech uvedených v § 7 až § 11 a § 14 odst. 5 písm. b) Zákona,
tj. v případě:
aa) ochrany utajovaných skutečností (§ 7 Zákona),
bb) ochrany obchodního tajemství (§ 9 Zákona),
cc) ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10 Zákona),
dd) dalších omezení práva na informace dle § 11 odst. 2, odst. 3, odst. 4,
odst. 5 a odst. 6 Zákona,
ee) neupřesnění žádosti o informace [§ 14 odst. 5 písm. b) Zákona],
b) příslušný odbor může poskytnutí informace omezit v případech stanovených
v § 11 odst. 1 Zákona - pokud se požadovaná informace vztahuje výlučně k vnitřním
pokynům a personálním předpisům KrÚ, pokud jde o novou informaci, která vznikla
při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud Zákon nestanoví jinak (platí
jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím), nebo jestliže se jedná o informaci
podle § 11 odst. 1 písm. c) až e) Zákona,
c) dle § 8a Zákona informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí
fyzické osoby a osobní údaje příslušný odbor poskytne jen v souladu s právními
předpisy upravujícími jejich ochranu; povinný subjekt poskytne osobní údaje
o veřejně činné osobě, funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají
o jeho veřejné nebo úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo pracovním zařazení.
d) o osobě, které JMK poskytl veřejné prostředky, se poskytují základní osobní údaje
dle § 8b Zákona,
e) informaci příslušný odbor neposkytne, resp. příslušný odbor rozhodne o odmítnutí
žádosti v dalších případech vyplývajících ze soudní judikatury, a to např. z faktických
důvodů (jako je neexistence požadované informace atd.) či v případě
§ 2 odst. 4 Zákona (viz bod 6.4. Směrnice). V případě vyřizování žádosti o poskytnutí
„neexistujících informací“ či při vyřizování žádosti s odkazem na § 2 odst. 4 Zákona
je nezbytné v rozhodnutí o odmítnutí žádosti mj. adekvátně popsat (a do spisu
povinného subjektu doložit) postup povinného subjektu při prověřování možné
existence požadovaných informací.
6.4. Povinnost poskytnout informace se v souladu s § 2 odst. 4 Zákona netýká dotazů
na názory (včetně vysvětlování výroků osob), budoucích rozhodnutí a vytváření nových
informací.
6.5.

Licenční a podlicenční smlouva při poskytování informací

6.5.1. Je-li požadovaná informace předmětem duševního vlastnictví (např. analýzy, koncepce,
studie, manuály či informace v databázi) a JMK vykonává práva, která mu umožňují nakládat
s předmětem duševního vlastnictví (sám vykonává majetková práva především v případě
zaměstnaneckých děl nebo na základě licenčního ujednání atd.), požadovaná informace se
poskytne na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. Při poskytování takovéto informace
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se postupuje podle Zákona, příp. podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě
musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud Zákon nestanoví
jinak. Licence nebo podlicence se poskytuje jako nevýhradní; povinný subjekt může
poskytnout výhradní licenci (podlicenci) pouze tehdy, je-li výhradní licence (podlicence) pro
další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Na obsah
licenčních nebo podlicenčních smluv uzavřených podle Zákona se nevztahuje ochrana
obchodního tajemství.
6.5.2. Pokud by však poskytnutím informace měla být porušena ochrana práv třetích osob
k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským stanovená
zvláštním zákonem zejména autorským zákonem (majetková práva k ní vykonává
nikoli JMK, nýbrž třetí strana, nebo je sice JMK vykonává, ovšem za stanovených podmínek,
které mu poskytnutí informace neumožňují), poskytnutí informace se žadateli odmítne
a případně se odkáže na subjekt, který je s informací oprávněn nakládat, je-li takovýto subjekt
znám. Informací podle Zákona (§ 3 odst. 4) není počítačový program.
6.5.3 Uzavřené výhradní licence předává příslušný odbor v elektronické podobě na OKP,
který prostřednictvím OI zajistí jejich zveřejnění v souladu s § 5 odst. 1 písm. h) Zákona
a ve struktuře stanovené Vyhláškou. OKP vede evidenci uzavřených licencí za JMK a jeho
orgány.
6.6.

Zveřejňování poskytnutých informací

6.6.1. Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost se tyto informace zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých způsobem podle § 4a odst. 2
písm. e) a f) Zákona, informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě,
nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací postačí zveřejnit
doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah (viz § 5 odst. 3 Zákona).
6.6.2. Postup zveřejnění:
Poskytnuté informace, resp. doprovodné informace (viz bod 6.6.1. Směrnice) zveřejňují
příslušné odbory (resp. pracovníci určení dle redakčního systému) na webových stránkách
JMK v příslušné části, a to pod názvem „Informace č. j.: JMK ...“. Zveřejněný soubor
s doprovodnou informací nesmí obsahovat údaje o žadateli, kterému byla informace
poskytnuta.

7

ZPŮSOB HRAZENÍ NÁKLADŮ ZA POSKYTNUTÍ
INFORMACÍ

7.1. Příslušný odbor je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn po žadateli žádat
úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením
technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Příslušný odbor je dále oprávněn
vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (viz § 17 odst. 1 Zákona).
Konkrétní sazby jsou upraveny v Sazebníku úhrad a licenčních odměn za poskytování
informací Jihomoravským krajem a jeho orgány podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha č. 16
Směrnice).
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7.2. Pokud bude příslušný odbor za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí
tuto skutečnost žadateli, a to před poskytnutím informace (viz příloha č. 8 Směrnice). V tomto
oznámení musí být stanovena konkrétní výše úhrady; z oznámení musí být dále zřejmé,
na základě, jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady příslušným odborem
vyčíslena a součástí oznámení musí být i poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady
nákladů za poskytnutí informace stížnost (viz § 17 odst. 3 Zákona). V případě zasílání
požadovaných informací poštou je žadatel povinen uhradit i poštovné dle tarifů provozovatele
poštovních služeb. Úhrada se provádí buď osobně na pokladně KrÚ, složenkou
nebo bezhotovostně s variabilním symbolem příslušného odboru pro úhrady za poskytnutí
informace dle Zákona. Úhrada nesmí přesáhnout náklady spojené s poskytnutím informace
a je příjmem JMK. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení (tj. doručení oznámení) výše
požadované úhrady tuto úhradu nezaplatí, příslušný odbor žádost odloží (viz příloha č. 7
Směrnice).
7.3. OE neprodleně písemně (např. v elektronické podobě) sdělí příslušnému odboru KrÚ,
že byla přijata platba za požadované informace. Příslušný odbor KrÚ následně předá OE kopii
oznámení o úhradě za požadovanou informaci.
7.4. Pokud byla v licenční nebo podlicenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat
úhradu nákladů. Odměna za informaci nesmí být vyšší než úhrada podle § 17 Zákona, není-li
stanoveno jinak zvláštním předpisem nebo licencí mezi JMK a osobou, která právo nakládat
s předmětem duševního vlastnictví na JMK převedla.

8

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI, RESP. ČÁSTI
ŽÁDOSTI

8.1. Pokud nelze písemné žádosti o poskytnutí informace, byť i jen z části, vyhovět, příslušný
odbor vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě
o odmítnutí části žádosti (viz přílohy č. 11 a č. 12 Směrnice) s výjimkou případů, kdy se
žádost odloží podle § 14 odst. 5 písm. a) a c) a § 17 odst. 5 Zákona. Týká-li se žádost
o poskytnutí informace působnosti více odborů, vydá rozhodnutí OKP, a to na základě
podkladů předaných dotčenými odbory (viz bod 4.2. Směrnice).
8.2. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. o odmítnutí části žádosti (viz přílohy
č. 11 a č. 12 Směrnice) musí obsahovat náležitosti dle správního řádu.

9

ODVOLÁNÍ

9.1. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, resp. části žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů
od data doručení rozhodnutí odvolání.
9.2. Jde-li o rozhodnutí, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti JMK
nebo jeho orgánů, rozhoduje o odvolání Ministerstvo vnitra, pokud není rozhodnuto
v autoremeduře (viz příloha č. 14 Směrnice). O odvolání proti rozhodnutí KrÚ, příp. JMK
či dalších orgánů JMK ve věcech přenesené působnosti rozhoduje věcně příslušný ústřední
správní úřad, nejčastěji věcně příslušné ministerstvo, pokud není rozhodnuto v autoremeduře
(viz příloha č. 14 Směrnice).
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9.3. Spis o odvolání vede příslušný odbor, a to pod spisovou značkou vztahující se
k rozhodnutí, proti kterému je podáváno odvolání. Příslušný odbor předloží odvolání
spolu se spisovým materiálem (postupuje se originál spisu KrÚ včetně odmítnuté informace
a včetně sběrného archu spisu) příslušnému odvolacímu orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne
doručení odvolání, pokud nerozhodne v této lhůtě sám v autoremeduře. V předkládací zprávě
odvolacímu orgánu příslušný odbor zdůvodní důvod pro vydání rozhodnutí o odmítnutí
žádosti o informaci, dále se vypořádá s námitkami uvedenými v odvolání a dále odvolacímu
orgánu předloží případné další materiály potřebné k posouzení odvolání, které nejsou
obsahem příslušného postupovaného spisu KrÚ. Příjem odvolání se nepotvrzuje.

10 STÍŽNOSTI NA POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI
O INFORMACE
10.1. CES-106 vede OKP. Evidenci stížností si pro vlastní potřebu vedou i příslušné odbory
(viz příloha č. 1 Směrnice). Spis o stížnosti vede příslušný odbor, a to pod spisovou značkou
vztahující se k žádosti o poskytnutí informace, resp. k jejímu vyřízení, proti kterému je
podávána stížnost. Originál stížnosti předá OKP příslušnému odboru nejpozději
do 2 pracovních dnů od jejího doručení k vyřízení. Pokud je stížnost předána přímo
na příslušný odbor, předá tento odbor kopii stížnosti k zaevidování na OKP do CES-106,
a to do 4 pracovních dnů od jejího doručení. Do 10 dnů po vyřízení stížnosti, postoupení
stížnosti nebo doručení rozhodnutí o stížnosti, příp. doručení rozhodnutí soudu, předávají
příslušné odbory OKP do CES-106 kopie všech písemností potřebných pro vedení CES-106
(zejména postoupení stížnosti nadřízenému orgánu, oznámení stěžovateli o postoupení
stížnosti nadřízenému orgánu, rozhodnutí nadřízeného orgánu, příp. vyřízení žádosti
o poskytnutí informace na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu, atd.), jež jsou zaevidované
ve spisové službě programu GINIS a označené originálním PIDem.
10.2. Jde-li o stížnost, která se týká žádosti o poskytnutí informace ve věcech samostatné
působnosti JMK, rozhoduje o stížnosti Ministerstvo vnitra, nevyhoví-li zcela stížnosti
příslušný odbor sám. V případě stížnosti, která se týká žádosti o poskytnutí informace
ve věcech přenesené působnosti, rozhoduje o stížnosti věcně příslušný ústřední správní úřad,
nejčastěji věcně příslušné ministerstvo, nevyhoví-li zcela stížnosti příslušný odbor, příp. jiný
orgán sám.
10.3. Příslušný odbor předloží stížnost spolu se spisovým materiálem (postupuje se originál
spisu včetně sběrného archu spisu) příslušnému nadřízenému orgánu ve lhůtě do 7 dnů
ode dne doručení stížnosti, nevyhoví-li v této lhůtě zcela stížnosti příslušný odbor sám.
V předkládací zprávě nadřízenému orgánu příslušný odbor zdůvodní svůj postup
při vyřizování žádosti o poskytnutí informace, resp. vypořádá se s námitkami uvedenými
ve stížnosti a dále nadřízenému orgánu předloží další materiály potřebné k posouzení
stížnosti, které nejsou obsahem příslušného postupovaného spisu KrÚ (např. pro případ
stížnosti na výši úhrady se připojí Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování
informací Jihomoravským krajem a jeho orgány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Příjem stížnosti se nepotvrzuje.
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11 VÝROČNÍ ZPRÁVA A KONTROLA STAVU VYŘIZOVÁNÍ
ŽÁDOSTÍ O INFORMACE
11.1. Za účelem zjištění aktuálního stavu stížností na postup při vyřizování žádostí
o informace na KrÚ, zpracovává OKP čtvrtletní seznam stížností vyřízených za předchozí
čtvrtletí, a to alespoň v rozsahu podle přílohy č. 1 Směrnice. OKP ze seznamu z CES-106
a z CEPŽI zpracuje čtvrtletní výkaz žádostí o poskytnutí informace a stížností za celý KrÚ
a předá jej ŘKrÚ vždy do 15. dne čtvrtletí.
11.2. OKP zpracuje na základě údajů zapsaných v CEPŽI, ze čtvrtletních výkazů
podle bodu 11.1. Směrnice a na základě dalších údajů předaných odbory výroční zprávu
o činnosti JMK a jeho orgánů v oblasti poskytování informací za předchozí kalendářní rok.
Tato zpráva je předkládána na poradu vedoucích odborů v měsíci únoru a po schválení
hejtmanem JMK musí být následně zveřejněna vyvěšením na Úřední desce a způsobem
umožňující dálkový přístup, a to nejpozději do 1. března příslušného kalendářního roku.

12 PŘEHLED LHŮT DLE ZÁKONA, RESP. SMĚRNICE
poskytnutí informací

do 15 dnů ode dne přijetí žádosti
nebo
ode
dne
jejího
doplnění,
resp. v prodloužené lhůtě (resp. do 15 dnů
po zaplacení úhrady)
zveřejnění poskytnuté informace
do 15 dnů od jejího poskytnutí
sdělení o prodloužení lhůty pro poskytnutí před uplynutím lhůty pro poskytnutí
informace
informace
prodloužení lhůty pro poskytnutí informace
nejvýše o 10 dnů
rozhodnutí o odmítnutí žádosti, resp. části do
15
dnů
od
přijetí
žádosti,
žádosti
resp. v prodloužené lhůtě
odkaz na zveřejněnou informaci
do 7 dnů od přijetí žádosti
odložení žádosti – není působnost JMK, do 7 dnů ode dne doručení žádosti
resp. KrÚ [§ 14 odst. 5 písm. c) Zákona]
výzva žadateli, aby žádost doplnil nebo do 7 dnů ode dne podání žádosti
upřesnil [§ 14 odst. 5 písm. a) a b) Zákona]
lhůta, ve které musí být žádost doplněna 30 dnů od doručení výzvy
nebo upřesněna
lhůta pro podání odvolání
do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
lhůta pro předložení odvolání nadřízenému do 15 dnů ode dne doručení odvolání
orgánu
lhůta pro vyřízení odvolání
do 15 dnů od předložení odvolání
prvoinstančním orgánem
výzva k úhradě nákladů
před poskytnutím informace
odložení žádosti – neuhrazení nákladů
po uplynutí 60 dnů ode dne oznámení výše
požadované úhrady, resp. doručení oznámení
o úhradě
odložení žádosti – nedoplnění údajů [§ 14 po uplynutí 30 dnů ode dne doručení výzvy
odst. 5 písm. a) Zákona]
k doplnění
podání stížnosti na postup při vyřizování do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6,
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žádosti o informace

§ 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3
Zákona, uplynutí lhůty pro poskytnutí
informace podle § 14 odst. 5 písm. d)
nebo § 14 odst. 7 Zákona
předání kopie stížnosti k zaevidování v CES- do 4 pracovních dnů ode dne doručení
106 na OKP
stížnosti
předání stížnosti k vyřízení příslušnému do 2 pracovních dnů od doručení stížnosti
odboru
předávání kopií písemností o vyřizování do 10 dnů od vyřízení stížnosti, postoupení
stížností na OKP
stížnosti nebo doručení rozhodnutí o stížnosti,
příp. doručení rozhodnutí soudu
předložení stížnosti nadřízenému orgánu
do 7 dnů ode dne doručení stížnosti
lhůta pro vyřízení stížnosti
do 15 dnů od předložení stížnosti
stav žádostí a stížností za KrÚ pro ŘKrÚ
k 15. dni ve čtvrtletí
výroční zpráva – zveřejnění
k 1. 3. následujícího kalendářního roku za rok
předchozí

13 USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
13.1. Směrnice se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového
vlastnictví a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování,
zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných
prostředků a způsobu poskytnutí informací.
13.2. Otázky blíže neupravené Směrnicí a vztahující se ke svobodnému přístupu
k informacím, jsou řešeny přímo Zákonem a jeho prováděcími předpisy nebo jsou upraveny
v jiných vnitřních předpisech, na které Směrnice odkazuje.
13.3. Odbor, který v souladu s bodem 4 této směrnice vyřizoval předmětnou žádost
o informaci, vykonává i veškeré úkony související s případným soudním řízením v dané věci,
pokud ŘKrÚ nerozhodne jinak.
13.4. Patnácté vydání Směrnice, které nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021, nahrazuje čtrnácté
vydání směrnice KrÚ č. 12/INA-KrÚ, Zásady pro realizaci práva na svobodný přístup
k informacím na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.
13.5. Žádosti o informace doručené JMK, resp. jeho orgánům před nabytím účinnosti této
směrnice se vyřídí podle interních normativních aktů účinných ke dni podání žádosti.

14 PŘÍLOHY
Příloha č. l – Vzor – Evidence stížností dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok …
Příloha č. 2 – Vzor – Vyřízení žádosti o informaci odkazem na zveřejněnou informaci
Příloha č. 3 – Vzor – Výzva k upřesnění žádosti o informace
Příloha č. 4 – Vzor – Výzva k doplnění žádosti o informace
Příloha č. 5 – Vzor – Sdělení o odložení žádosti
Příloha č. 6 – Vzor – Sdělení o odložení žádosti
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Příloha č. 7 – Vzor – Sdělení o odložení žádosti
Příloha č. 8 – Vzor – Oznámení o úhradě za požadovanou informaci
Příloha č. 9 – Vzor – Oznámení o prodloužení lhůty
Příloha č. 10 – Vzor – Výzva dotčené osobě k vyjádření k žádosti
Příloha č. 11 – Vzor – Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci
Příloha č. 12 – Vzor – Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informaci
Příloha č. 13 – Vzor – Poskytnutí informace
Příloha č. 14 – Vzor – Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
o informaci (i částečném) autoremedurou
Příloha č. 15 – Vzor – Vyrozumění dotčené osobě o způsobu vyřízení žádosti
Příloha č. 16 – Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací Jihomoravským
krajem a jeho orgány podle Zákona
1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003
o opakovaném použití informací veřejného sektoru,
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU ze dne 26. června 2013,
kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru.
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Příloha č. 1 směrnice Svobodný přístup k informacím – Vzor - Evidence stížností dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok …

Odbor: ….
Pořadové
číslo
/
Datum
podání

Důvod stížnosti
/
Pozice JMK/KrÚ
(povinný
subjekt/nadřízený
orgán)

Způsob
vyřízení
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Rozhodnutí
ze dne

Předložení
nadřízenému
orgánu dne

Způsob vyřízení
nadřízeným
orgánem

Vedeno
exekuční/soudní
řízení

Vyřizuje
/
SpZn.

Příloha č. 2 směrnice Svobodný přístup k informacím – Vzor – Vyřízení žádosti
o informaci odkazem na zveřejněnou informaci
(ustanovení § 6 Zákona)

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor …
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Žadatel:

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Počet listů:
Počet příloh/listů:
Datum:

(stručné vyjádření požadavku, resp. název žádosti o informaci) - vyřízení žádosti
o informaci odkazem na zveřejněnou informaci
Vážená (ý) paní (pane),
Vážení,
dne ..... Krajský úřad Jihomoravského kraje/Jihomoravský kraj/povinný subjekt obdržel Vaši žádost
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „...“ požadující „...“.
Informace, kterou požadujete, již byla zveřejněna … (uvést konkrétně, kde je informace zveřejněna,
zejména odkaz na internetovou stránku, kde se požadovaná informace nachází, příp. kdy tato
informace byla zveřejněna).

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz
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Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Jestliže trváte na přímém poskytnutí Vámi požadované informace, sdělte nám, prosím, tuto
skutečnost co nejdříve (nepoužije se v případě § 6 odst. 2 věty druhé za středníkem Zákona).
(Možno doplnit i o úhradu za požadované informace – viz příloha č. 8 Směrnice).
V případě, že budete zveřejněné informace požadovat, dovolujeme si Vás upozornit
na skutečnost, že tyto informace Vám budou poskytnuty až po prokázání Vámi provedené celkové
úhrady nákladů, ……. obdobně viz příloha č. 8 Směrnice).

S pozdravem
Otisk razítka

titul, jméno a příjmení
funkce, odbor

- 19 -

Příloha č. 3 směrnice Svobodný přístup k informacím – Vzor – Výzva k upřesnění
žádosti o informaci
[ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) Zákona]

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor …
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Žadatel:

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Počet listů:
Počet příloh/listů:
Datum:

Výzva k upřesnění žádosti o informaci
Vážená(ý) paní (pane),
Vážení,
dne …. obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“)/Jihomoravský
kraj/povinný subjekt Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o poskytnutí
informací s názvem „….“ (dále jen „Žádost“).
Dle Žádosti požadujete předat „…“.
Po posouzení Žádosti Krajský úřad/Jihomoravský kraj/povinný subjekt konstatuje, že Žádost je
formulována příliš obecně, a to z důvodu nekonkrétního vymezení …. (např. časové hranice,
do kdy mají být požadované informace poskytnuty, …).

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz
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Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Mimo to, Krajský úřad/Jihomoravský kraj/povinný subjekt shledává Žádost nekonkrétní i v případě
vymezení předmětu požadované informace. Z dikce Žádosti - „…“ - není zřejmé, jaká informace je
požadována; jinými slovy není zřejmé …
Vzhledem k výše uvedenému Vás Krajský úřad/Jihomoravský kraj/povinný subjekt v souladu s § 14
odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. vyzývá k upřesnění Žádosti, a to ke:
- konkretizaci ….
- konkretizaci předmětu žádosti ….
Pokud Žádost nebude upřesněna ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, rozhodne
Krajský úřad/Jihomoravský kraj/povinný subjekt v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) a § 15 zákona
č. 106/1999 Sb. o odmítnutí Žádosti.

S pozdravem
Otisk razítka

titul, jméno a příjmení
funkce, odbor
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Příloha č. 4 směrnice Svobodný přístup k informacím – Vzor – Výzva k doplnění
žádosti o informaci
[ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) Zákona]

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor …
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Žadatel:

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Počet listů:
Počet příloh/listů:
Datum:

Výzva k doplnění žádosti o informaci
Vážená(ý) paní (pane),
Vážení,
dne …. obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje/Jihomoravský kraj/povinný subjekt Vaši žádost
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o poskytnutí informací s názvem „….“
(dále jen „Žádost“).
Dle Žádosti požadujete předat „…“.
Vyřízení Žádosti brání nedostatek údajů o žadateli dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.,
a to … (uvést, které údaje chybí).
IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz
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V zájmu řádného vyřízení Žádosti doplňte, prosím, následující zákonem požadované údaje: … (uvést
které).
Pokud Žádost ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této výzvy nedoplníte, bude Žádost v souladu
s § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. odložena.

S pozdravem
Otisk razítka

titul, jméno a příjmení
funkce, odbor
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Příloha č. 5 směrnice Svobodný přístup k informacím – Vzor – Sdělení o odložení
žádosti
[ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) Zákona]

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor …
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Žadatel:

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Počet listů:
Počet příloh/listů:
Datum:

Sdělení o odložení žádosti
Vážená(ý) paní (pane),
Vážení,
dne …. Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“)/Jihomoravský kraj/povinný
subjekt obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „…“
(dále jen „Žádost“) požadující „…“.
S ohledem na skutečnost, že vyřízení Žádosti bránil nedostatek údajů o žadateli dle § 14 odst. 2
zákona č. 106/1999 Sb., byla/byl/byli jste dopisem Krajského úřadu/Jihomoravského kraje/povinného
subjektu č.j.: JMK ... ze dne .. vyzvána/vyzván/vyzváni k doplnění Žádosti, resp. zde uvedených údajů,
a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této výzvy. Současně jste byla/byl/byli upozorněni,
že pokud Žádost nebude doplněna v zákonem stanovené lhůtě, bude Žádost v souladu s § 14 odst. 5
zákona č. 106/1999 Sb. odložena.
IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz
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Vzhledem ke skutečnosti, že z Vaší strany nebyla Žádost v zákonem stanovené lhůtě doplněna
ve smyslu požadavků zákona č. 106/199 Sb., resp. v souladu s výzvou Krajského úřadu/
Jihomoravského kraje/povinného subjektu č.j.: JMK ... ze dne ..., sdělujeme Vám, že Žádost byla
dnešního dne podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. odložena.

S pozdravem
Otisk razítka

titul, jméno a příjmení
funkce, odbor
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Příloha č. 6 směrnice Svobodný přístup k informacím – Vzor – Sdělení o odložení
žádosti
[ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) Zákona]

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor …
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Žadatel:

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Počet listů:
Počet příloh/listů:
Datum:

Sdělení o odložení žádosti
Vážená(ý) paní (pane),
Vážení,
dne …. Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“)/Jihomoravský kraj/povinný
subjekt obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „…“
(dále jen „Žádost“) požadující „…“.
V souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. jsou povinným subjektem (mj.) územní samosprávné
celky a jejich orgány. Dle téhož ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. povinné subjekty mají povinnost
poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Působnost Jihomoravského kraje, resp. jeho
orgánů je vymezena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz

- 26 -

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

V případě Vámi požadované informace (...) však nejde o informaci spadající do působnosti
Jihomoravského kraje či jeho orgánů.
Z tohoto důvodu byla Žádost v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. dnešního dne
odložena.
V případě zájmu můžete o tuto informaci požádat následující instituci ......... (adresa jiného povinného
subjektu - v případě, že je známo, který povinný subjekt má informaci k dispozici).

S pozdravem
Otisk razítka

titul, jméno a příjmení
funkce, odbor
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Příloha č. 7 směrnice Svobodný přístup k informacím – Vzor – Sdělení o odložení
žádosti
(ustanovení § 17 odst. 5 Zákona)

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor …
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Žadatel:

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Počet listů:
Počet příloh/listů:
Datum:

Sdělení o odložení žádosti
Vážená(ý) paní (pane),
Vážení,
dne …. Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“)/Jihomoravský kraj/povinný
subjekt obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „…“
(dále jen „Žádost“) požadující „…“.
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí informací požadovaných v Žádosti bylo spojeno s určitými
náklady na jejich vydání, byla/byl/byli jste dopisem Krajského úřadu/Jihomoravského
kraje/povinného subjektu ze dne … č.j.: JMK … (dále jen „výzva“) v souladu s § 17 zákona
č. 106/1999 Sb. vyzvána/vyzván/vyzváni k zaplacení úhrady za tyto požadované informace. Současně
jste byla/byl/byli Krajským úřadem/Jihomoravským krajem/povinným subjektem upozorněni,
že pokud úhradu nezaplatíte ve lhůtě do 60 dnů od doručení výzvy, bude Žádost v souladu s § 17
odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. odložena.
IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz
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Dle dodejky Vám byla výzva doručena dne …. Úhradu bylo tudíž nutno zaplatit nejpozději dne ….
Vzhledem k tomu, že z Vaší strany nebyla úhrada za požadované informace v zákonné lhůtě
zaplacena, sdělujeme Vám, že Žádost byla v souladu s § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. dnešního
dne povinným subjektem odložena.

S pozdravem
Otisk razítka

titul, jméno a příjmení
funkce, odbor
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Příloha č. 8 směrnice Svobodný přístup k informacím – Vzor – Oznámení o úhradě
za požadovanou informaci
(ustanovení § 17 odst. 3 Zákona)

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor …
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Žadatel:

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Počet listů:
Počet příloh/listů:
Datum:

Výzva k zaplacení úhrady za požadované informace
Vážená(ý) paní (pane),
Vážení,
dne … Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“)/Jihomoravský kraj/povinný
subjekt obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem
„…“. (dále jen „Žádost“)
V Žádosti o poskytnutí informace požadujete „…“.
Dovolujeme si Vás upozornit, že poskytnutí Vámi požadovaných informací je spojeno s určitými
náklady na jejich vydání, proto Vám budou poskytnuty až po prokázání Vámi provedené celkové
úhrady nákladů, a to buď přiloženou složenkou (na složence je uvedeno číslo účtu Jihomoravského
kraje a variabilní symbol), osobně na pokladně Krajského úřadu (pro tento případ je přiložen „Doklad
o vyměření úhrady za poskytnutí informace“) nebo bezhotovostním převodem na účet
Jihomoravského kraje č. …, variabilní symbol … .
IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz
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Výše úhrady je stanovena v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb. (dle § 17 odst. 1 tohoto zákona
„Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši,
která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat
a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé
vyhledání informací.“) a dle Sazebníku úhrad a licenčních odměn za poskytování informací
Jihomoravským krajem a jeho orgány zveřejněného na webových stránkách Jihomoravského kraje.

Rozpis úhrady:
Kopie černobílé – pořízení:
1. identifikace informací (např. název informací, resp. stručný obecný popis informací) - ... A4
jednostranných á … Kč = ... Kč,
2. identifikace informací (např. název informací, resp. stručný obecný popis informací) - …A4
oboustranných á ... Kč = ... Kč,
Kopie barevné - pořízení: ... (obdobně)
Tisk na tiskárnách PC:
1. identifikace informací (např. název informací, resp. stručný obecný popis informací) - ... A4
jednostranných á … Kč = ... Kč,
2. identifikace informací (např. název informací, resp. stručný obecný popis informací) - …A4
oboustranných á ... Kč = ... Kč,
Kopie požadovaných informací celkem … Kč.
Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací - osobní náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání
informací - … hodin á … Kč – … Kč (např. v daném případě šlo o vyhledání oddělených
a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, Vámi požadované informace byly vyhledávány
pracovníky odboru … Krajského úřadu, odboru … Krajského úřadu, odboru … Krajského úřadu
a odboru … Krajského úřadu, tyto informace musely být vyhledány ve spisové službě programu GINIS
a současně vyhledány fyzicky, dle sdělení příslušných odborů Krajského úřadu trvalo vyhledání Vámi
požadovaných informací celkem … hodin).
Odeslání informací žadateli (náklady na poštovní služby stanovené dle tarifů provozovatele
poštovních služeb) - … Kč.

Výše úhrady za požadované informace činí … Kč.

Žádáme Vás, abyste do 60 dnů od doručení tohoto oznámení uhradili náklady spojené s poskytnutím
informace jedním z výše uvedených způsobů. Následně (po zaplacení úhrady, resp. po připsání
úhrady na účet Jihomoravského kraje) Vám budou informace zaslány poštou na Vámi uvedenou
adresu.

Pokud ve výše uvedené lhůtě úhradu nezaplatíte, bude Žádost v souladu § 17 odst. 5 zákona
č. 106/1999 Sb. odložena.
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Proti této výzvě lze podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. podat do 30 dnů od jejího
doručení stížnost k .................. (uvést, který nadřízený orgán o stížnosti rozhoduje) prostřednictvím
Jihomoravského kraje/Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
(uvést povinný subjekt). Lhůta pro podání stížnosti běží ode dne následujícího po dni doručení této
výzvy.

S pozdravem
Otisk razítka

titul, jméno a příjmení
funkce, odbor
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Příloha č. 9 směrnice Svobodný přístup k informacím – Vzor – Oznámení
o prodloužení lhůty
(ustanovení § 14 odst. 7 Zákona)

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor …
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Žadatel:

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Počet listů:
Počet příloh/listů:
Datum:

Oznámení o prodloužení lhůty
Vážená(ý) pane (paní),
Vážení,
dne … Krajský úřad Jihomoravského kraje/Jihomoravský kraj/povinný subjekt obdržel Vaši žádost
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „…“ (dále jen „Žádost“).
V Žádosti požadujete „…“.
Vzhledem k tomu, že zpracování informací požadovaných v Žádosti vyžaduje vyhledání sběr
požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou odděleny od úřadovny vyřizující
Žádost/vyhledání a sběr objemného množství oddělených informacích požadovaných
v Žádosti/konzultaci s jiným povinným subjektem (možno uvést kterým), který má závažný zájem
na rozhodnutí o Žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu (možno uvést,
o které odbory KrÚ se jedná), které mají závažný zájem na předmětu Žádosti, jsme nuceni v souladu
IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz
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s § 14 odst. 7 písm. a)/písm. b)/písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. prodloužit lhůtu pro poskytnutí Vámi
požadované informace o … dnů, tedy do ….

S pozdravem
Otisk razítka

titul, jméno a příjmení
funkce, odbor
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Příloha č. 10 směrnice Svobodný přístup k informacím – Vzor – Výzva dotčené osobě
k vyjádření k žádosti
[ustanovení § 4 odst. 3 a 4 správního řádu]

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor …
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Počet listů:
Počet příloh/listů:
Datum:

Dotčená osoba:

Výzva k vyjádření k přijaté žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážená(ý) paní (pane),
Vážení,
dne …. Krajský úřad Jihomoravského kraj (dále jen „Krajský úřad“)/Jihomoravský kraj/povinný subjekt
obdržel žádost …. (dále jen „žadatel“), o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „…“ (dále jen „žádost“), jejíž kopii Vám zasíláme v příloze.
Vzhledem k tomu, že v žádosti jsou požadovány informace týkající se Vaší osoby/obchodní
společnosti/organizace/Vašeho spolku, je Vám správní orgán, jakožto dotčené osobě v souladu s § 20
odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 4 odst. 3 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, povinen umožnit vyjádřit se k podané žádosti. Tímto Vás
tedy s ohledem na ustálenou judikaturu (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j.:
8 As 55/2012-62 ze dne 22.10.2014) vyzýváme k vyjádření k podané žádosti, zejména
pak k uvedení, zda souhlasíte či nesouhlasíte s poskytnutím informací žadateli. V případě,
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že s poskytnutím informací žadateli nebudete souhlasit, žádáme Vás o odůvodnění Vašeho
nesouhlasu.
Pro úplnost ještě dodáváme, že povinný subjekt není při své úvaze, zda informace žadateli poskytne,
vyjádřením dotčené osoby vázán, a že žádost žadatele může být odmítnuta pouze ze zákonných
důvodů.

Povinný subjekt má přitom k žádosti k dispozici následující listiny týkající se …., jejichž
anonymizované kopie hodlá žadateli poskytnout:
• ….
• ….
• ….
• ….
/
Povinný subjekt má přitom k žádosti k dispozici následující informace týkající se …., jež hodlá žadateli
poskytnout:
• ….
• ….
• ….
• ….
S ohledem na krátkost lhůty stanovené pro poskytování informací zákonem č. 106/1999 Sb. si Vás
dovolujeme požádat o doručení Vašeho písemného vyjádření obratem, nejpozději však do ….. Vaše
vyjádření můžete podat osobně na podatelnu Krajského úřadu/Jihomoravského kraje, zaslat
elektronicky prostřednictvím datové schránky povinného subjektu – ID DS: x2pbqzq či na emailovou
adresu: podatelna@kr-jihomoravsky.cz nebo zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
na v záhlaví uvedenou adresu Krajského úřadu/Jihomoravského kraje.
Závěrem dodáváme, že pokud se v uvedené lhůtě k žádosti nevyjádříte, bude mít povinný subjekt
za to, že s poskytnutím výše specifikovaných informací žadateli souhlasíte bez výhrad.
S pozdravem

Otisk razítka

titul, jméno a příjmení
funkce, odbor
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Příloha č. 11 směrnice Svobodný přístup k informacím – Vzor – Rozhodnutí
o odmítnutí žádosti o informace
(ustanovení § 15 odst. 1 a odst. 2 Zákona)

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor …
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:

Sp. zn.:

Brno

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje posoudil žádost … (jméno, příjmení, datum narození a místo
trvalého pobytu žadatele - fyzické osoby, příp. doručovací adresa či další žadatelem uvedené údaje,
u právnické osoby se uvede název a sídlo, příp. IČO, doručovací adresa či další uvedené údaje)
o poskytnutí informace s názvem „….“ ze dne …, vedenou pod SpZn.: S – JMK …, požadující „....“
a podle § … [důvody pro odmítnutí dle § 7 až § 11 a § 14 odst. 5 písm. b) Zákona] a § 15 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád/podle § 2 odst. 4 a § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád/podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (srov. bod 6.3.4. Směrnice)
rozhodl takto:
Žádost o informace … (žadatel - viz výše) o poskytnutí informace s názvem „….“ ze dne …, vedená
pod SpZn.: S – JMK …, požadující „....“ se odmítá.

Odůvodnění
Dne … Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“)/Jihomoravský kraj/povinný
subjekt obdržel žádost … (žadatel - viz výše) o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
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o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „….“ (dále jen „Žádost“) ze dne …, vedenou pod SpZn.: S - JMK …, požadující „....“. V případě
požadované informace však … přesné zdůvodnění, proč nemohla být požadovaná informace
poskytnuta podložené platnými předpisy. Pokud nebylo žádosti o informaci vyhověno z důvodů
ochrany obchodního tajemství podle § 9 Zákona nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva
autorského podle § 11 odst. 2 písm. c) Zákona je třeba uvést, kdo vykonává právo k tomuto
obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva
autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa. Pokud jsou naplněny podmínky § 12 věty
druhé a věty třetí Zákona, uvést i tuto skutečnost. V souladu se soudní judikaturou by měl být
u všech obligatorních zákonných důvodů pro odmítnutí žádosti, popř. její části vykonáván test
proporcionality - součástí odůvodnění má tak být i úvaha povinného subjektu, proč nepřevažuje
veřejný zájem na zpřístupnění informace nad její ochranou.).
Podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví,
vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části
žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
S ohledem na skutečnost, že výše uvedená požadovaná informace … (dle textu) Krajský úřad rozhodl
o odmítnutí Žádosti, jak shora uvedeno.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k .................. (uvést, který správní orgán o odvolání
rozhoduje) prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3,
601 82 Brno. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto
rozhodnutí.

Otisk
úředního
razítka

podpis oprávněné úřední osoby
titul, jméno a příjmení, funkce
Počet listů rozhodnutí:
Počet příloh/listů příloh:
Vyřizuje: … (uvést kontakt)
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Příloha č. 12 směrnice Svobodný přístup k informacím – Vzor – Rozhodnutí
o částečném odmítnutí žádosti o informace
(ustanovení § 15 odst. 1 Zákona)

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor …
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:

Sp. zn.:

Brno

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Jihomoravského kraje posoudil žádost … (jméno, příjmení, datum narození a místo
trvalého pobytu žadatele - fyzické osoby, příp. doručovací adresa či další žadatelem uvedené údaje,
u právnické osoby se uvede název a sídlo, příp. IČO, doručovací adresa či další uvedené údaje)
o poskytnutí informace s názvem „….“ ze dne …, vedenou pod SpZn.: S – JMK …, požadující „....“
a podle § … [důvody pro odmítnutí dle § 7 až § 11 a § 14 odst. 5 písm. b) Zákona] a § 15 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád/podle § 2 odst. 4 a § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád/podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (srov. bod 6.3.4. Směrnice)

rozhodl takto:
Žádost o informace … (žadatel - viz výše) o poskytnutí informace s názvem „….“
ze dne …, vedená pod SpZn.: S – JMK …, požadující „....“ se v části (uvést přesně část
žádosti – např. konkrétní písmeno či bod žádosti, resp. v části žádosti požadující „…“) odmítá.

Odůvodnění
Dne … Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“)/Jihomoravský kraj/povinný
subjekt obdržel žádost … (žadatel - viz výše) o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
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o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „….“ (dále jen „Žádost“) ze dne …, vedenou pod SpZn.: S - JMK …, požadující „....“. V případě
požadované informace … (např. konkrétní písmeno či bod žádosti, resp. v části žádosti požadující „…“)
však … přesné zdůvodnění, proč nemohla být požadovaná informace poskytnuta podložené platnými
předpisy. Pokud nebylo žádosti o informaci vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství
podle § 9 Zákona nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle § 11 odst. 2
písm. c) Zákona je třeba uvést, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství
nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba
povinnému subjektu známa. Pokud jsou naplněny podmínky § 12 věty druhé a věty třetí Zákona, uvést
i tuto skutečnost. V souladu se soudní judikaturou by měl být u všech obligatorních zákonných důvodů
pro odmítnutí žádosti, popř. její části vykonáván test proporcionality - součástí odůvodnění má
tak být i úvaha povinného subjektu, proč nepřevažuje veřejný zájem na zpřístupnění informace
nad její ochranou.).

Podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví,
vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části
žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
S ohledem na skutečnost, že výše uvedená požadovaná informace … (dle textu) Krajský úřad rozhodl
o částečném odmítnutí Žádosti (resp. dle textu - např. písm. a) Žádosti), jak shora uvedeno.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k .................. (uvést, který správní orgán o odvolání
rozhoduje) prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3,
601 82 Brno. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto
rozhodnutí.

Otisk
úředního
razítka

podpis oprávněné úřední osoby
titul, jméno a příjmení, funkce
Počet listů rozhodnutí:
Počet příloh/listů příloh:
Vyřizuje: … (uvést kontakt)
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Příloha č. 13 směrnice Svobodný přístup k informacím – Vzor – Poskytnutí informace

[ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) Zákona]

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor …
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Žadatel:

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Počet listů:
Počet příloh/listů:
Datum:

(stručné vyjádření požadavku, resp. název žádosti o informaci) - poskytnutí informace
Vážená(ý) paní (pane),
Vážení,
dne … Krajský úřad Jihomoravského kraje/Jihomoravský kraj/povinný subjekt obdržel Vaši žádost
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „…“ (dále jen „Žádost“).
Dle Žádosti požadujete „…“.
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované
informace, a to:
1. … (např. dopis … č.j.: … ze dne … ve věci …),
2. …
IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz
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Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

S pozdravem
Otisk razítka

titul, jméno a příjmení
funkce, odbor
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Příloha č. 14 směrnice Svobodný přístup k informacím – Vzor – Rozhodnutí
o odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci (i částečném)
autoremedurou
(ustanovení § 87 správního řádu)

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor …
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:

Sp. zn.:

Brno

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje přezkoumal na základě odvolání … (jméno, příjmení, datum
narození a místo trvalého pobytu odvolatele - fyzické osoby, příp. doručovací adresači další
odvolatelem uvedené údaje, u právnické osoby se uvede název a sídlo, příp. IČO, doručovací adresa
či další uvedené údaje) své rozhodnutí ze dne ..... č.j.: JMK …, kterým byla odmítnuta (částečně
odmítnuta) žádost … (odvolatel – viz výše) o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „...“ požadující „…“
a v souladu s § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
rozhodl takto:
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne … č.j.: JMK …, kterým byla odmítnuta
(částečně odmítnuta) žádost odvolatele o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů s názvem „...“ požadující „…“ se
zrušuje (nebo mění) …a podanému odvolání se vyhovuje v plném rozsahu.

Odůvodnění
V odůvodnění rozhodnutí je nutno srozumitelně vysvětlit důvody, které vedly ke zrušení vlastního
rozhodnutí, a dále uvést, že je současně zasílána požadovaná informace.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 83 a § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat do 15 dnů
od jeho doručení odvolání k .................. (uvést, který správní orgán o odvolání rozhoduje)
prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno. Lhůta
pro podání odvolání běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí.

Otisk
úředního
razítka

podpis oprávněné úřední osoby
titul, jméno a příjmení, funkce

Počet listů rozhodnutí:
Počet příloh/listů příloh:

Vyřizuje: … (uvést kontakt)
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Příloha č. 15 směrnice Svobodný přístup k informacím – Vzor – Vyrozumění dotčené osobě
o způsobu vyřížení žádosti
[ustanovení § 4 odst. 3 a 4 správního řádu]

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor …
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Počet listů:
Počet příloh/listů:
Datum:

Dotčená osoba:

Vyrozumění o způsobu vyřízení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená(ý) paní (pane),
Vážení,
sdělením odboru …. Krajského úřadu Jihomoravského kraje/Jihomoravského kraje, č. j.: …. ze dne ….,
které Vám bylo zasláno do datové schránky/e-mailem/prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb dne …., jste byl/byla/byli vyrozuměn(a)(i) o vyřizování žádosti …. (dále jen „žadatel“), o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které bylo požadováno …. (dále jen
„žádost“).
Zároveň Vám bylo, jakožto dotčené osobě v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení
s § 4 odst. 3 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, umožněno se k
podané žádosti vyjádřit, což jste neučinil(a)(i)/přípisem ze dne …. učinil(a)(i).
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S ohledem na výše uvedené Vám tímto sdělujeme, že povinný subjekt dne …. poskytl v souladu s § 14
odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. žadateli požadované informace, a to včetně informací
týkajících se Vaší osoby/obchodní společnosti/organizace/Vašeho spolku, přestože jste nám výše
uvedeným přípisem sdělil(a)(i), že s poskytnutím informací nesouhlasíte, neboť povinný subjekt není
při své úvaze, zda informace žadateli poskytne, vyjádřením dotčené osoby vázán a žádost žadatele
může odmítnout pouze ze zákonných důvodů.
/
S ohledem na výše uvedené Vám tímto sdělujeme, že povinný subjekt dne …. vydal v souladu s § 15
zákona č. 106/1999 Sb. rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Otisk razítka

titul, jméno a příjmení
funkce, odbor
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Příloha č. 16 směrnice Svobodný přístup k informacím – Sazebník úhrad a licenčních
odměn za poskytování informací Jihomoravským krajem a jeho orgány podle Zákona

Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých
nákladů na:
A) Pořízení kopií:
1. Kopírování na kopírovacích strojích
a) kopírování černobílé
- formát A4 jednostranný……………………………………………………… 0,50 Kč/A4
- formát A4 oboustranný………………………………………………………. 0,80 Kč/A4
- formát A3 jednostranný……………………………………………………… 1,20 Kč/A3
- formát A3 oboustranný………………………………………………............. 1,60 Kč/A3
- atypické materiály (větší jak A3, jednostranné, oboustranné) ……….…...… individuální
kalkulace nákladů
b) kopírování barevné
- formát A4 jednostranný ……………………. ……………………………. 0,90 Kč/A4
- formát A4 oboustranný …………………………………………………… 1,50 Kč/A4
- formát A3 jednostranný ……………………………………………..……….1,90 Kč/A3
- formát A3 oboustranný ……………………… …………………………….. 3,20 Kč/A3
- atypické materiály (větší jak A3, jednostranné, oboustranné) ……….....… individuální
kalkulace nákladů
2. Tisk na tiskárnách PC
a) tisk černobílý
- formát A4 jednostranný ……………………………………………………. 0,60 Kč/A4
- formát A4 oboustranný ……………………………………………………... 0,90 Kč/A4
b) tisk barevný
- formát A4 jednostranný…………………………………………....……….. 2,90 Kč/A4
- formát A4 oboustranný………………………………………………………. 5,50 Kč/A4
Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané JMK,
resp. KrÚ, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.
3. Skenování … dle formátu požadované informace jako v případě kopírování
na kopírovacích strojích [viz písm. A), bod 1. písm. a) a písm. b) tohoto sazebníku].
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B) Opatření technických nosičů dat
- nenahrané CD s obalem ……………….………..……………….…….………. 6,10 Kč/1ks
- nenahrané DVD s obalem ……………………………………….……............... 7,50 Kč/1ks
- jiný nosič ………………..………… individuální kalkulace nákladů (podle pořizovací ceny)

C) Odeslání informací žadateli
- náklady na poštovní služby ………..……… dle sazeb platného sazebníku provozovatele
poštovních služeb
D) Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
- náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací za každou celou hodinu mimořádně
rozsáhlého vyhledávání …………………………….......................................... 324,00 Kč/hod.
- Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady
(např. náklady na jízdné), budou tyto náklady účtovány na základě individuální kalkulace.
E) Licenční odměna za oprávnění informaci užít
- je-li licenční odměna sjednána v licenční smlouvě podle § 14a odst. 1 Zákona a není-li její
výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady
podle tohoto sazebníku
- je-li licenční odměna sjednána v podlicenční smlouvě podle § 14a odst. 1 Zákona a není-li
její výše stanovena licenční smlouvou nebo zvláštním právním předpisem, určuje se její výše
obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných informací.
Úhrada nebude požadována, jestliže celková výše úhrady nepřesáhne 35 Kč.
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