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Č. j.: 306/2018-NÚKIB-E/210 Brno 8. února 2018 

 

 

Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážená
 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. 2. 2018 Vaši 
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
V žádosti požadujete informace týkající právě vyřizování žádostí o poskytování informací Úřadem za rok 
2017.   
 

Ve struktuře dle Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
1. Jaký byl celkový počet podaných dotazů na váš úřad za uplynulý rok 2017 v režimu zákonů 

o svobodném přístupu k informacím? – 3 žádosti 
 

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? – 3 

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. – 2 

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. – 1 

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. – 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 

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. – 0 

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 

 

 

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 
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postup, formu aj. faktické postupy při vyřizování těchto žádostí a kterým je třeba se na vašem 
resortu řídit? - neexistuje 

 

a. Pakliže takovýto (i interní) předpis existuje, žádám tímto taktéž o zaslání jeho kompletního 
znění přílohou v rámci odpovědi na tuto žádost. – dokument k zaslání neexistuje 

b. Pakliže takovýto (i interní) předpis existuje, a to samostatně pro každý jednotlivý zákon, 
žádám tímto o zaslání jeho kompletního znění přílohou v rámci odpovědi na tuto žádost. – 

dokument k zaslání neexistuje 

 

 

V souladu se zásadami dobré správy Vám pro úplnost sděluji, že Úřad vznikl na základě zákona 
č. 205/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 
souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé 
další zákony, a to k 1. 8. 2017. Výše uvedené odpovědi tak představují data za období od vzniku Úřadu 
do konce roku 2017. 
 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 Mgr. Pavel Král 
 ředitel odboru právního 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


