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Informace dle zákona 106/1999 Sb.

obdrželi jsme Vaši žádost o informace, která se týká tzv. šikanózních žádostí o informace. K tomu Vám
sdělujeme, že takovou evidenci nevedeme.
V poslední době jsme obdrželi žádost o informace ohledně vydaných rozhodnutí různých typů členěných za
řadu let zpětně, což je příklad žádosti o informace, jejíž vyřízení je velmi zatěžující. Časově náročné je jak
poskytování informací, které je nutno dohledat v archivu, tak začerňování osobních údajů. Žádosti o počet
vydaných rozhodnutí za velké časové období představují zátěž, jestliže nemáme k dispozici již dříve
vytvořenou evidenci. Taková žádost o informace směřuje k vytváření nových statistik ohledně počtu
vydaných rozhodnutí typově členěných za delší časové období, a tedy nových informací, které úřad ani
nevytváří ani nepotřebuje. Rovněž proces rozhodování o žádostech o neposkytnutí informace, vyřizování
stížností na vyřízení nebo vyčíslování výše úhrady a institut stížnosti proti úhradě nákladů včetně toho, že
žadatel o informace ztrácí povinnost úhrady nákladů v zákoně stanoveném případě podle § 17 odst. 4 zákona
č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je někdy až zneužitelná na malých obcích, které
nemají úřednický aparát k takové administrativní náročnosti správnosti postupů.
Konkrétně k Vašemu dotazu můžeme celkem snadno uvést, že v roce 2016 jsme vyřizovali celkem 9 žádostí
o informace a v r. 2015 jich bylo 13. Poskytnuté informace jsou přístupné na webových stránkách podle § 5
odst. 3 zákona č. 106/12990 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Co se týká vyčíslení předpokládané
výše úhrady nákladů, je to v případě šikanózních žádostí o informace značného rozsahu jediná možnost, jak
zneužití práva na zpracovávání dokumentů vyhledávaných v archivu omezit. Ve Vašem případě není
k účtování důvod.
S pozdravem
JUDr. Šromová Eva, v.r.
právník úřadu
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