Výroční zpráva
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, o činnosti v oblasti poskytování
informací
Úřad městské části Praha 9 v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
zveřejňuje výroční zprávu za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., obsahující následující informace:

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádostí
Úřad městské části Praha 9 obdržel celkem 51 žádostí o informace dle zákona
č. 106/1999 Sb. Byla vydána 4 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádostí.
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Byla podána 4 odvolání proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 9 o částečném
odmítnutí žádosti.
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle zákona 106/1999 Sb., a to včetně
nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
Zákonnost rozhodnutí Úřadu městské části Praha 9 o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace nebyla soudně projednávána, tudíž nevznikly žádné náklady.
d) Výše poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence
Úřad městské části Praha 9 neposkytl žádnou výhradní licenci.
e) Počet stížností podaných podle § 16a), zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich
podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
Bylo podáno 6 stížností dle § 16a zákona (číslování dle vnitřní evidence):

1

-

stížnost na postup při vyřízení žádosti o poskytnutí informace – žádost byla
vyřízena v zákonné lhůtě, odpověď byla zaslána e-mailem, avšak z technických
důvodů nebyla odpověď odeslána v zákonné lhůtě, na základě podané stížnosti
byla žadatelce odpověď odeslána dodatečně (ZPI – 20/2018)

-

stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace, zasláno
nadřízenému správnímu orgánu MHMP, který stížnost shledal důvodnou, povinný
subjekt sdělil odkaz, resp. údaje umožňující vyhledání a získání již zveřejněné
informace, poskytnutí ostatních informací povinný subjekt podmínil požadavkem
úhrady nákladů, jež mu vznikly v souvislosti s jejich mimořádně rozsáhlým
vyhledáváním, žadatel nesouhlasil s výší úhrady a podal stížnost, stížnost byla
zaslána nadřízenému orgánu MHMP, který stížnost shledal nedůvodnou (ZPI 292018)

-

stížnost na postup při vyřízení žádosti o poskytnutí informace – žádost byla
vyřízena v zákonné lhůtě, odpověď byla zaslána e-mailem přes spisovou službu,
avšak z technických důvodů nebyla odpověď odeslána v zákonné lhůtě, na
základě podané stížnosti byla odpověď obratem zaslána žadatelce e-mailem,
žadatelka podala opět stížnost na postup vyřizování žádosti a odvolání proti
rozhodnutí, stížnost a odvolání byly zaslány nadřízenému správnímu orgánu
MHMP, stížnost je stále v řízení (ZPI – 49/2018)

-

stížnost na postup při vyřizování žádosti, žádost byla dodatečně poskytnuta (ZPI
51/2018)

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
http://www.praha9.cz/urad-a-samosprava/povinne-informace
praha9.cz/urad-a-samosprava/urad/smernice-o-postupu-pri-poskytovani-informacipodle-z-c-106-19-99-sb
http://www.praha9.cz/formular-zadost-o-poskytnuti-informace-sazebnik-uhrad

Úřad městské části Praha 9 nemá žádným zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat
veřejnou výroční zprávu.

V Praze dne 8. 2. 2019

Ing. Leoš T o m a n
tajemník Úřadu městské části Praha 9
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