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Pokyny pro vyřizování žádosti o poskytnutí informace ve smyslu             

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů a upravující organizační záležitosti, postupy a 

odpovědnost na  ÚMO Plzeň10-Lhota 

 

 

Úvod :  

1. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen zákon o 

informacích) s účinností od 1. 1. 2000 ukládá povinným subjektům, mezi které patří i 

obce a v územně členěných statutárních městech jejich městské obvody, povinnost 

poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti a stanovuje podmínky, za nichž 

jsou informace povinnými subjekty poskytovány.  

2. Městský obvod Plzeň 10-Lhota je jedním z 10 obvodů, který mimo jiné zajišťuje část 

působnosti a pravomoci města, svěřené mu Statutem města Plzně. Povinným 

subjektem ve smyslu zákona o informacích je za obvod Plzeň 10-Lhota vždy ten orgán 

obvodu, kterému Organizačním řádem městského obvodu Plzeň 10-Lhota byla 

svěřena příslušná působnost nebo pravomoc.  

Článek 1  

Pojem informace 

1. Informací je každé sdělení, zpráva, která odstraňuje nebo snižuje míru neurčitosti, 

nejasnosti (neinformovanosti) žadatele o informace. Informací se pro účely této 

směrnice rozumí jakýkoli obsah nebo jeho část v jakékoli podobě, zaznamenaný na 

jakýkoli nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého 

v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.   

2. Informací, kterou lze zveřejnit nebo předat třetí osobě, je takové sdělení, z něhož jsou 

vyloučeny údaje chráněné proti zveřejnění (předání jiným osobám) zákonem.  

3. Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a 

získána  

4. Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou 

informací, vysvětlující např. její existenci, původ, důvod odepření apod.  

5. Informací ve smyslu zákona není sdělení osobního názoru a zpravidla ani dílčího 

závěru ve věci, o níž dosud nebylo rozhodnuto. 

 

Oprávněný poskytovatel  

Informace poskytují: 

a) tajemník/ce ÚMO Plzeň 10-Lhota 

b) starosta/ka a místostarosta/ka MO Plzeň 10-Lhota 

c) jiná oprávněná osoba jmenovaná v organizačním řádu ÚMO Plzeň 10-Lhota 
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Týká-li se žádost činnosti více odborů, je oprávněný poskytovatel ten odbor, jehož 

problematika byla v žádosti uvedena jako první, k ostatním odborům, které mají povinnost 

vyřídit ostatní části žádosti, pak vystupuje jako nadřízený koordinátor vedoucí úřadu.  

 

Článek 2  

Způsoby poskytování informací ÚMO Plzeň 10-Lhota, odpovědnost za poskytování 

informací 
  

 

1. ÚMO Plzeň 10-Lhota  jako jeden ze subjektů, který za MO Plzeň 10-Lhota plní povinnost 

poskytování informací, musí zveřejňovat tyto informace ve svém sídle na místě, které je 

všeobecně přístupné (musí umožnit pořízení kopie těchto zveřejněných informací):  

 Důvod a způsob založení MO, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji 

činnost.  

 Popis organizační struktury Městského obvodu a ÚMO Plzeň 10-Lhota, místo a 

způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit 

návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí.  

 Místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí MO o 

právech a povinnostech osob, jakož i popis postupů a pravidel, který je třeba 

dodržovat při těchto činnostech a způsob a místo, kde lze takový formulář získat. 

 Postup, který musí ÚMO 10 nebo orgány MO 10 dodržovat při vyřizování žádostí, 

návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.  

 Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž ÚMO 10 nebo orgány MO 10 zejména 

jednají a rozhodují, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat 

informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k ÚMO  nebo k orgánům MO  

a to včetně informace, kde jsou tyto předpisy k nahlédnutí  

 Sazebník úhrad za poskytování informací.  

 Výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o činnosti ÚMO  v oblasti 

poskytování informací (dle § 18 zákona o informacích).  

 Výhradní licence poskytované podle § 14a odst. 4 

 Usnesení nadřízeného orgánu  o výši úhrad vydané podle § 16a odst. 7 

 Elektronickou adresu podatelny 

 

2. V předchozím bodě uvedené informace zveřejňované ÚMO Plzeň 10-Lhota jsou všeobecně 

dostupné v kanceláři č. 3 a dále jsou zveřejňovány na stránkách: http:umo10.plzen.eu  

  

3.  Dalšími informacemi, které ÚMO Plzeň 10-Lhota zveřejňuje, jsou (v závorce je uveden 

odpovědný odbor nebo pracovník ÚMO  za zveřejňování informací):  

 Usnesení Zastupitelstva MO (vedoucí úřadu)   

 Platné obecně závazné vyhlášky města Plzně (vedoucí úřadu).  

 Informace, u kterých to orgánům MO nebo ÚMO  ukládá zvláštní zákon, v těchto 

případech je stanoven i způsob zveřejnění (věcně příslušná odpovědná osoba).  

 Ostatní informace jsou zveřejňovány na základě rozhodnutí orgánů MO  nebo z 

rozhodnutí pracovníků ÚMO v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích, 
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Statutem města Plzně nebo organizačním řádem ÚMO  (za zveřejnění odpovídá věcně 

příslušný pracovník).  

4. Dalšími doplňkovými způsoby zveřejňování informací ÚMO Plzeň 10-Lhota jsou:  

 vydávání občasníku – Lhotský zpravodaj.  

 informační (nástěnky) v budově ÚMO 10 (obsluhuje vedoucí úřadu, v jeho 

nepřítomnosti jiná oprávněná úřední osoba) 

 úřední deska před budovou ÚMO Plzeň 10-Lhota (obsluhuje vedoucí úřadu nebo 

oprávněná úřední osoba) 

5. Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní 

způsobem umožňující dálkový přístup.  

 

Článek 3  

Omezení práva na informace 
  

 Je-li požadovaná informace v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných skutečností označena za utajovanou skutečnost.  

 Údaje vypovídající o osobnosti a soukromí fyzických osob, zejména o jejich rasovém 

původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, 

vztahu k náboženství, o jejich trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě a majetkových 

poměrech, ÚMO 10 poskytne pouze tehdy, stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo s 

předchozím písemným souhlasem žijící dotčené osoby. Jestliže dotčené osoby nežijí, 

lze informace o nich poskytnout jen za předpokladu, že bude zachována jejich lidská 

důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jejich dobré jméno. Písemnosti 

osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající 

se fyzických osob nebo jejich projevů osobní povahy, ÚMO 10 poskytne jen za 

podmínek stanovených zvláštním zákonem. Rozsah údajů podléhajících zvláštní 

ochraně stanoví zákon  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané 

úřadem na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění 

anebo sociálním zabezpečení.  

 Informace se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům ÚMO .  

 Jde-li o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí ÚMO, pokud zákon 

nestanoví jinak, to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.  

 Informace byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud 

nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí.  

 Pokud by poskytnutím informace byla porušena ochrana duševního vlastnictví 

stanovená zvláštním předpisem.  

 Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci 

kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti, prováděné na základě 

zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnosti mlčenlivosti 

a nebo jiný postup chránící jej před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytuji. 

Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly 

jeho činností. 
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 Pokud se informace týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů, 

plnění úkolů zpravodajských služeb nebo přípravy, průběhu a projednávání výsledků 

kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu.  

 Pokud ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona (například o státní statistické službě) 

a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího 

období.  

 Jedná-li se o nové informace, které vznikají při přípravě rozhodnutí orgánů města a 

jedná se o informace, které jsou obsaženy v dosud neprojednaných materiálech, 

návrzích usnesení, důvodových zprávách, přílohách, návrzích smluv apod.  

 Pokud informace vznikají při přípravě správních rozhodnutí ve správním řízení a o 

informaci žádají osoby, které nejsou účastníky řízení, přičemž jde o ten typ informace, 

jejichž zveřejnění nebo předání třetím osobám by mohlo ovlivnit průběh správního 

řízení.  

 Všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne 

požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u 

nichž to stanoví zákon.  

 

Článek 4  

Postup při podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací 
 

 

1. Žádost je podána dnem, kdy ji ÚMO obdržel. Žádosti přijímá podatelna, každý 

odbor na úřadě, starosta/ka  nebo místostarosta/ka. Žádost může žadatel sepsat i 

přímo na ÚMO Plzeň 10-Lhota nejlépe na podatelně úřadu. Úřad zajišťuje vyřízení 

pouze žádostí o poskytnutí informace, které se vztahují k působnosti (úkolům) 

obvodu, které plní Zastupitelstvo MO Plzeň 10-Lhota, výbory ZMO, komise 

starosty nebo ÚMO.  

  

2. Z podání musí být zřejmé, kterému subjektu (tím je ÚMO a MO Plzeň 10-Lhota) je 

určeno a kdo jej činí a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona 

č. 106/1999 Sb. 

 

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa 

trvalého pobytu nebo adresu pro doručování.  

Právnická osoba uvede název, IČO, adresu sídla nebo adresu pro doručování. 

Adresou se rozumí i elektronická adresa.       

 

3. Je-li žádost podána elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické 

adresy podatelny ÚMO (postaumo10@plzen.eu). 

 

 

4.  Posouzení žádosti:  
 

a) Nevztahují-li se požadované informace k působnosti MO, žádost odloží a 

odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti. 

b) V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je 

požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 

dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 

dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne ÚMO o odmítnutí žádosti.  

mailto:postaumo10@plzen.eu
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c) Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti a 

nebo není-li elektronická žádost podána podle bodu 3, vyzve žadatele do 7 dnů 

ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 

30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.  

 5.   O postupu při poskytování informace musí každý poskytovatel pořídit záznam. 

6. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše 

však o deset dní. Závažnými důvody jsou: 

a) Vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách na jiných 

odborech a kancelářích, než je poskytovatel, v příručních archivech apod.  

b) Vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací                            

 požadovaných v jedné žádosti. 

c) Konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na  

rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami ÚMO 10, které mají 

závažný zájem na předmětu žádosti.  

 

7. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně písemně 

informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. 

   

8. Pokud ÚMO žádosti byť i jen zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení 

žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, s výjimkou těch případů, kdy žádost podle 

zákona odložil. 

   

9. Nevyhoví-li poskytovatel žádosti z důvodů ochrany osobního tajemství, nebo ochrany 

práv třetích osob k předmětu práva autorského, musí  být v odůvodnění rozhodnutí 

uvedeno, kdo k tomuto vykonává práva. 

 
 

 

 

Článek 5  

Odvolání proti rozhodnutí a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 

1. Proti rozhodnutí ÚMO o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. 

2. ÚMO předloží odvolání spolu se spisovým materiálem Magistrátu města Plzně ve 

lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.  

3. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace : 

a) stížnost na postup povinného subjektu při poskytování informací se 

podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu 

b) povinný subjekt ve lhůtě 7 dnů od obdržení stížnosti, pokud v této lhůtě 

stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne informaci nebo vydá 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti, předloží stížnost spolu se spisovým 

materiálem nadřízenému orgánu 

c) stížnost musí být podána do 30 dnů od doručení sdělení nebo 

uplynutím lhůty pro vyřízení žádosti o informaci 
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Článek 6 

Hrazení nákladů 

 

1. Poskytování informací je zpoplatněno a to ve výši nákladů spojených s pořízením 

kopií, opatření technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Dále může být 

vyžádána úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.  

2. Požadavek na úhradu za poskytnutí informací je písemně oznámen žadateli spolu 

s výší úhrady a to před poskytnutím informací. Z oznámení musí být zřejmé, na 

základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Součástí 

oznámení musí být poučení podle § 17 odst.3, věty třetí. Výše úhrady za poskytování 

informace je stanovena dle sazebníku, který tvoří přílohu č. 1 k těmto pokynům.  

3. Úhrada nákladů je podmínkou k zahájení dalšího vyřizování žádosti, tj. k vlastnímu 

vyhledání a poskytnutí informace. Úhradu nákladů provádí žadatel hotovostní platbou 

na pokladně ÚMO 10 nebo převodem financí na účet MO Plzeň 10-Lhota. 

4. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, 

žádost se odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta 60 

dnů neběží. 

 

 

 

 

Článek 7 

Výroční zpráva o činnosti ÚMO  v oblasti poskytování informací 

1. Tajemník ÚMO zpracuje výroční zprávu dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.a předloží ji 

starostovi MO, aby mohla být zveřejněna do 1. března za předcházející kalendářní rok. 

2. Zpráva obsahuje následující údaje:  

a) počet podaných žádostí a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

c) opis podstatných částí každého rozhodnutí soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů 

vynaložených v souvislosti s těmito soudními řízeními 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí 

e) počet stížností, důvody jejich podání a popis jejich vyřízení 

f) další informace vztahující sek uplatnění tohoto zákona 

 

 

 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

1. Tyto pokyny pro vyřízení žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 

106/1999 Sb. nabývají  účinnosti dne 16.03.2017 

2. Těmito pokyny ze dne 15.03.2017 se ruší vnitřní instrukce  „poskytování informací 

dle zákona č. 106/1999 Sb.“ ze dne 21.05.2008 

3. Příloha č. 1 – sazebník úhrad za poskytování informací 
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S pokyny byli seznámeni:  

Mgr. Zlatuše Lukášková: ……………………………..dne: ……………………………….. 

Mgr. Oldřich Vorálek: ……………………………  dne: ……………………………….. 

Petr Mašek:    ………………………… … dne: ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plzeň – Lhota dne: ……………………………………  Blanka Strejcová, pověřená tajemnice 
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Příloha č. 1 

Sazebník úhrad za poskytování informací  

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za 

poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím se stanoví tato výše 

úhrad za poskytování informací 

1. Náklady na pořízení kopií černobílé a barevné 

 za pořízení jednostranné kopie černobílé formátu A4    1,00 Kč  

 za pořízení oboustranné kopie černobílé formátu A4   2,00 Kč  

 za pořízení jednostranné kopie černobílé formátu A3   2,00 Kč 

 za pořízení oboustranné kopie černobílé formátu A3   2,50 Kč 

 za pořízení jednostranné kopie barevné formátu A4    1,50 Kč  

 za pořízení oboustranné kopie barevné formátu A4    3,00 Kč  

 za pořízení jednostranné kopie barevné formátu A3    2,50 Kč 

 za pořízení oboustranné kopie barevné formátu A3    4,00 Kč 

skenování jednostranné formát A4, A3     2,00 Kč 

skenování oboustranné formát A4, A3     3,00 Kč 

  

2. Náklady na opatření technických nosičů dat 

 za 1 ks diskety, pokud tuto formu vyžaduje žadatel     5,00 Kč  

 za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel     6,00 Kč  

 v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací 

ceny požadovaného technického nosiče dat.  

3. Náklady na odeslání informace žadateli 

 náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných 

nákladů (dle oficiálních sazeb České pošty) 

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

 pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním 

informace činí náklady              150,00 Kč/hod. 

 při nevyužití celé další hodiny je účtována adekvátní část hodinové sazby 

 pokud je mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací celkově kratší než 1 hodina, 

úhrada nákladů dle tohoto bodu se nepožaduje   

 

Nepřesáhne-li celková částka 100,00 Kč, od zpoplatnění se upustí a informace bude 

poskytnuta na náklady úřadu. 

Tento sazebník byl vydán dne 15.03.2017  

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 16.03.2017 


