
Výroční zpráva za rok 2011 o poskytování informací  
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 
Kancelář veřejného ochránce práv, která je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdrţela a vyřídila v 
roce 2011 celkem 12 žádostí o poskytnutí informace podle tohoto zákona. Všechny byly 
doručeny písemně, elektronickou poštou či prostřednictvím datové schránky. 
 
V 11 případech byla informace poskytnuta, přičemţ šlo především o ţádosti o výpisy ze 
statistik došlých podání podle jednotlivých témat, dotazy na zobecněné výsledky šetření 
ochránce a jeho stanoviska v jednotlivých agendách, ţádosti týkající se vnitřních předpisů 
Kanceláře, ţádosti o poskytnutí písemností ze spisu stěţovatelů atp.). Ze strany ţadatelů 
byla podána jedna stíţnost podle ust. § 16a zákona, jejímţ důvodem byl nesouhlas s osobou 
vyřizující ţádost o informace. 
 
V 1 případě nebyla informace poskytnuta (tzn. ţádost byla odmítnuta s odkazem na 
dodrţování právních předpisů). Šlo o ţádost třetí osoby o poskytnutí vyjádření úřadu 
při šetření podnětu jiné osoby. Ţadatel opravný prostředek nepodal. 
 
V roce 2011 bylo vydáno rozhodnutí Krajského soudu v Brně (sp. zn. 31A 2/2010-130), 
kterým bylo zrušeno rozhodnutí Kanceláře o odmítnutí poskytnutí informace, které bylo 
vydáno jiţ v roce 2009, a věc byla Kanceláři vrácena k dalšímu řízení. V souvislosti s tímto 
soudním řízením vznikly Kanceláři náklady v hodnotě 2000,- Kč. 
 

 

Celkový počet podaných žádostí o poskytnutí informací 12 

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

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

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

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

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

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


