
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 

Kancelář veřejného ochránce práv (dále též „Kancelář“), která je povinným subjektem podle 

zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
obdržela a vyřídila v roce 2012 celkem 31 žádostí o poskytnutí informace podle tohoto zákona. 
Tyto byly doručeny písemně, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky, nebo formou 
osobního podání. 

Ve 29 případech byla informace poskytnuta, přičemž šlo především o dotazy na zobecněné 
výsledky šetření ochránce a jeho stanoviska v jednotlivých agendách, žádosti o statistiky došlých 

podání podle jednotlivých témat, žádosti o poskytnutí písemností ze spisu stěžovatelů, žádosti 
tykající se připomínek veřejného ochránce práv k návrhům zákonů z různých oblastí, žádosti 
týkající se vnitřních předpisů Kanceláře, personálního zajištění Kanceláře, platu veřejného ochránce 

práv nebo opakovaná hromadná podání směřující k aplikaci Listiny základních práv a svobod.   

Ze strany žadatelů nebyla podána žádná stížnost podle ustanovení § 16a zákona o 
svobodném přístupu k informacím, jejímž důvodem by byl nesouhlas s osobou vyřizující žádost o 
informace. 

Ve 2 případech nebyla informace poskytnuta. V prvém případě šlo o žádost třetí osoby o 
poskytnutí souboru veškerých informací předaných v rámci podnětů veřejnému ochránci práv tří 
konkrétních osob a ve druhém případě se jednalo o žádost třetí osoby o poskytnutí textu žaloby 
k ochraně veřejného zájmu, kterou podal veřejný ochránce práv.  

V roce 2012 bylo vydáno usnesení Nejvyššího správního soudu v Brně (sp. zn. 1 As 
110/2012), kterým se odmítá kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně (sp. zn. 30 A 
17/2010), taktéž z roku 2012, kterým se zamítá žaloba proti Kanceláři veřejného ochránce práv 

z důvodu rozhodnutí Kanceláře o odmítnutí poskytnutí informace ze dne 24. února 2010. 

 

 

 CELKOVÝ POČET PODANÝCH ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ 
INFORMACÍ 

31 

§ 18 odst. 1 písm. a) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (či její části) 2 

§ 18 odst. 1 písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

§ 18 odst. 1 písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 

§ 18 odst. 1 písm. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí 0 

§ 18 odst. 1 písm. e) Počet stížností podaných podle § 16a zákona 0 

§ 18 odst. 1 písm. f) Další informace vztahující se k uplatňování zákona 0 

 


