
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 
Kounicova 688/26, 602 00 Brno 

 

 

Žadatelka: 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
V Brně dne 13.2.2018 

UDH – INF - 4/2018 
 
 
Vážená xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
 
 
obdrželi jsme k vyřízení Vaši opětovnou žádost o poskytnutí níže specifikovaných informací, na niž tímto 
současně k jednotlivým dotazům odpovídáme tučně vyznačeným písmem: 
  

1. Jaký byl celkový počet podaných dotazů na váš úřad za uplynulý rok 2017 v režimu 
zákonů o svobodném přístupu k informacím? 

 

a. Jaký celkový počet  z takto podaných  žádostí byl na vašem resortu  vyřízen     v 
režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím? 
 V režimu zákona byly vyřízeny žádosti, které v jeho režimu byly podány. Odpovědi 
na veškeré žádosti jsou uvedeny na internetových stránkách Úřadu 
https://udhpsh.cz/svobodny-pristup-k-informacim/.  

 
b. Jaký celkový počet z takto podaných žádostí byl na  vašem resortu vyřízen       v 

režimu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí? 
0 
 

c. Jaký celkový počet z takto podaných žádostí bylo vyřízeno kladně? – pro oba 
dva zákony, pokud byly použity, tak prosím samostatně rozdělit. 
Úřad není povinen vytvářet pro účely odpovědi nové informace, proto odkazuje 
na svoji úřední desku, na níž jsou uvedeny veškeré žádosti o poskytnutí informace 
za dobu trvání úřadu a z nichž lze zjistit odpověď na položenou otázku 
(https://udhpsh.cz/svobodny-pristup-k-informacim/). 
 

d. Jaký celkový počet z takto podaných žádostí bylo vyřízeno záporně, tedy 
zamítavým způsobem a požadovaná informace nebyla vydána? – pro oba dva 
zákony, pokud byly použity, tak prosím samostatně rozdělit. 
 Úřad není povinen vytvářet pro účely odpovědi nové informace, proto odkazuje 
na svoji úřední desku, na níž jsou uvedeny veškeré žádosti o poskytnutí informace 
za dobu trvání úřadu a z nichž lze zjistit odpověď na položenou otázku 
(https://udhpsh.cz/svobodny-pristup-k-informacim/). 
 
 

e. V jakém   celkovém   počtu   bylo   podáno   proti   zamítavému   rozhodnutí    o 
nevydání informace odvolání? - pro oba dva zákony, pokud byly použity, tak 
prosím samostatně rozdělit. 

https://udhpsh.cz/svobodny-pristup-k-informacim/


0 
 

f. Jaký celkový počet zamítavých rozhodnutí o neudělení informace bylo 
žadatelem následně napadeno soudní cestou? - pro oba dva zákony, pokud 
byly použity, tak prosím samostatně rozdělit. 
0 - Vyplývá z předchozí odpovědi 
 

g. Kolika žádostem na základě svobodného přístupu k informacím byla vypočtena 
před vydáním informace také úhrada nákladů? - pro oba dva zákony, pokud 
byly použity, tak prosím samostatně rozdělit. 
Úřad Sazebník úhrad za poskytování informací v režimu zákona o svobodném 
přístupu k informacím v tuto chvíli teprve zpracovává. Dosud tedy poskytování 
informací nezpoplatňoval. 
 

h. Kolik žadatelů na základě  vypočtení  nákladů  je  následně  skutečně zaplatilo a 
informace žadateli byla za poplatek vydána? - pro oba dva zákony, pokud byly 
použity, tak prosím samostatně rozdělit. 

 0 - Vyplývá z předchozí odpovědi 
 

2. Zdali existuje pro vyřizování žádostí o informace na základě výše uvedených zákonů 
(106/1999 Sb., a 123/1998 Sb.,) nějaký vnitřní předpis, (např. směrnice, apod.), který 
popisuje  řádný  postup,  formu  aj.  faktické   postupy  při  vyřizování  těchto  žádostí a 
kterým je třeba se na vašem resortu řídit? 

S ohledem na počet vyřizovaných žádostí o informace dosud nevyvstala potřeba přijetí 
takového (i interního) předpisu. 

 
 
 
 
 

………………………………………. 
     Mgr. Vojtěch Weis 
       předseda úřadu 

 


