Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost č. 8/2017 ze dne 24. 2. 2017
Evidence šikanózních žádostí.
Vyřizoval Odbor organizační – informace zaslány dne 28. 2. 2017.
Text odpovědi
V souladu s Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 24. 2. 2017, v záležitosti
šikanózních žádostí, poskytujeme informace k těmto Vašim dotazům:


„vedete jakoukoliv evidenci tzv. šikanózních žádostí o informace? (jako příklad
šikanózní žádosti lze uvést nadměrný počet žádostí žadatele, které spolu obsahově
nesouvisejí
či neúčelné lpění na formalitách)



pokud ano, kolik takových žádostí evidujete? (např. ročně nebo v porovnání s ostatními
žádostmi), případně, zda se setkáváte s dalšími či jinými případy, které podle Vás lze
označit za záměrně šikanózní výkon práva na informace“

Vedeme centrální evidenci všech došlých žádostí.
Šikanózní žádosti zvlášť neevidujeme, i když se v průběhu předchozích let a především
v roce 2015 vyskytly. Každou žádost jsme nějakým aktivním způsobem vyřídili, např. vícero
samostatných žádostí, které od jednoho žadatele došly v blízkém časovém rozmezí, jsme
vyřídili jedním úkonem.


„počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015-2016“

Rok 2015 - 81 žádostí
Rok 2016 - 60 žádostí
„Nad rámec žádosti o informace by mne rovněž zajímalo, nakolik považujete povinnost
poskytovat informace za omezující ve výkonu běžné agendy.“
Poskytování informací považujeme především za plnění zákonných povinností a naplňování principů
otevřené správy. V některých případech nám však schází určitá míra ochrany povinného subjektu před
snahou některých žadatelů zneužívat zákona. Například nám chybí možnost vyžádat si zálohu na
úhradu nákladů za mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací před jejich vyhledáním, aby tak
nedocházelo k mrhání veřejnými prostředky, když náklady je dle současného právního stavu třeba
nejprve vynaložit a následně čekat, zda je žadatel uhradí.

