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Máte právo  
na informace
Garantuje vám ho Listina základních 
práv a svobod a zákon č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím.
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Žádat můžete o nejrůznější 
informace, které se vztahují 
k činnosti povinných subjektů 
(viz dále). Žádat můžete 
i o kopie dokumentů, například 
kopii územního rozhodnutí 
nebo kopii stanoviska orgánu 
ochrany přírody. 

Kolik stála oprava 
silnice? Kam směřují 
peníze z rozpočtu obce? 
Co bude s parkem 
a veřejnou zelení? 
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Chcete vědět, 
co se děje?  

Podejte 
žádost

Informace vám musí 
poskytnout tzv. povinné 
subjekty. Těmi jsou státní 
orgány jako ministerstva, 
krajské hygienické stanice 
aj., obce a kraje a jejich 
orgány, např. obecní úřad či 
starosta, a veřejné instituce 
jako státní společnosti, 
příspěvkové organizace aj. 
Pro zjednodušení jim dále 
budeme říkat „úřad“.
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 Do žádosti uveďte

 ⟶ své jméno, příjmení, datum 
narození, adresu místa 
trvalého pobytu,

 ⟶ kterého úřadu se ptáte,

 ⟶ že žádáte o informace ve 
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 

 ⟶ které konkrétní informace  
po úřadu požadujete.

 ⟶ Pokud žádáte za organizaci, 
pak uveďte její název, 
identifikační číslo a adresu 
sídla.

Jak se zeptat
Máte tři možnosti: ústně, poštou nebo 
e-mailem. E-mail stačí obyčejný, bez 
zaručeného elektronického podpisu. 

Pokud má úřad elektronickou podatelnu,  
je třeba poslat e-mail tam.

Jak a kdy informaci dostanete 
Ústně na vaši ústní žádost, jinak poštou nebo 
e-mailem (můžete si sami v žádosti určit, 
nicméně přednostně by informace měly být 
poskytovány v elektronické podobě, je-li to 
možné) do 15 dnů ode  
dne přijetí žádosti. 

Tato lhůta může být z vážných důvodů 
prodloužena, maximálně však o 10 dní.

Úřad může za poskytnutí informací žádat 
úhradu předem. Částka však nesmí přesáhnout 
náklady spojené s pořízením kopií, opatřením 
technických nosičů dat a odesláním. Kromě 
toho může úřad žádat ještě úhradu za 
mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. 
Musí přitom však vycházet ze zveřejněného 
sazebníku úhrad. 

Úřad vás také může vyzvat k doplnění či 
upřesnění žádosti.

Pokud jste svůj dotaz adresovali špatně, 
úřad vás o tom informuje a žádost odloží. 
V tom případě je nutné žádost podat 
znovu na správný úřad. Pokud si nejste 
jisti adresátem žádosti, podívejte se na 
http://urady.statnisprava.cz.

Co vám nemusí sdělit
Z textu mohou být vyňaty nebo začerněny 
osobní údaje jiných osob, obchodní tajemství, 
informace o průmyslovém vlastnictví a další, 
ale pouze v nezbytné míře. Zbytek informací 
vám musí úřad poskytnout.
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Chtějí po vás  
za informace  
moc peněz?  

Podejte 
infostížnost

Do 30 dnů ode dne, 
kdy vám přišla výzva 
k uhrazení, můžete úřadu, 
který jste o informaci 
žádali, poslat stížnost. 
O stížnosti rozhoduje 
nadřízený orgán. Pokud 
například žádáte obecní 
úřad, bude o stížnosti 
rozhodovat krajský úřad. 

 Do stížnosti uveďte 

 ⟶ kdo stížnost podává, 

 ⟶ popis vaší původní žádosti, 

 ⟶ číslo jednací a datum 
výzvy k zaplacení,  

 ⟶ že nesouhlasíte s výší 
úhrady a proč není 
úřadem vypočítaná částka 
podle vás adekvátní.
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Je po lhůtě  
a ještě vám 

neodpověděli? 

Podejte 
infostížnost

Pošlete stížnost úřadu, 
který jste o informace 
žádali. O stížnosti 
rozhoduje nadřízený 
orgán. Pokud vám ani ten 
neodpoví, můžete požádat 
o opatření proti nečinnosti. 
Když ani to nezabere, 
můžete podat žalobu proti 
nečinnosti správního orgánu 
ke krajskému soudu.

Do stížnosti uveďte 

 ⟶ kdo stížnost podává, 

 ⟶ popis vaší původní žádosti, 

 ⟶ číslo jednací a datum výzvy 
k zaplacení,  

 ⟶ že uplynula 15denní lhůta 
a že žádáte o vyřízení žádosti 
o informace. 
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Zamítli vaši 
žádost? 
Odvolejte se*

Co když odvolání 
nadřízený úřad zamítne? 
Můžete podat žalobu ke 
krajskému soudu.

*

Do odvolání uveďte

 ⟶ jméno, příjmení, bydliště, 

 ⟶ proti kterému rozhodnutí  
se odvoláváte,

 ⟶ zda rozhodnutí napadáte 
celé nebo jen část,

 ⟶ proč bylo podle vás 
rozhodnutí nesprávné či 
nezákonné, tedy proč měly 
být informace poskytnuty,

 ⟶ že požadujete zrušení 
rozhodnutí o zamítnutí 
žádosti a poskytnutí 
požadovaných informací.

Do 15 dnů ode dne 
oznámení rozhodnutí se 
můžete u úřadu, který vaši 
žádost odmítl, odvolat.
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Zákon č. 106/1999 Sb., který jsme 
tu popsali, je základním předpisem 
upravujícím právo na informace. 
Vedle něj však platí ještě zvláštní 
zákon č. 123/1998 Sb., který se 
vztahuje speciálně na informace 
o životním prostředí. Jak postupovat 
podle tohoto zákona se dozvíte 
v návodu v naší on-line poradně 
na www.frankbold.org/poradna. 
Neuděláte však chybu, když se 
na věci, které vás zajímají, budete 
ptát vždy na základě zákona 
č. 106. Je totiž na úřadech, aby 
posoudily, podle kterého zákona 
bude informace poskytnuta – bez 
ohledu na to, jak žádost označíte.  
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Vzor žádosti o informace

vaše jméno a příjmení 
datum narození 
adresa místa trvalého pobytu
kontaktní e-mail
název, sídlo a IČO (v případě že jste právnická osoba)

název úřadu, kterého se ptáte 
adresa
místo a datum  

Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací: 

Kopii dokumentu X ze dne AA. BB. CCCC.

Uvedení celkové částky vynaložené na vybudování objektu 
Y financovaného naším městem.

Sdělení, zda se aktuálně připravuje nějaká změna územního plánu 
našeho města, a pokud ano, v jaké je fázi.

... sem napište, co vás zajímá. Stručnou a jasně formulovanou 
otázkou zvyšujete své šance, že vám úřad hned napoprvé pošle to, co 
potřebujete. Pokud máte více dotazů naráz, doporučujeme je očíslovat.

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení 
předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše 
uvedenou e-mailovou adresu (případně lze žádat poskytnutí informací 
poštou, nutno počítat s možnou úhradou). Za jejich poskytnutí předem 
děkuji.

S pozdravem
jméno a příjmení
podpis

Elektronicky jej naleznete na adrese www.frankbold.org/vzory/106.doc
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Podrobnější návody naleznete  
v naší online poradně 

www.frankbold.org/poradna

nezákonná stavb hledat

Jednejte s úřady 
jako profík. 
Staňte se 
Občanem 2.0

www.obcandvanula.cz
Získejte zdarma právní rady pro začátečníky i pokročilé, 
připojte se k síti lidí s podobnými problémy.
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Strkejte nos do věcí, které se vás týkají.

Co se chystá a kdo to bude platit? Jak plánuje 
obec využívat veřejná prostranství? Co bude 
s parkem a veřejnou zelení? Kam jdou veřejné 
peníze? Od koho obec nakoupila a za kolik?

Korupci a nehospodárnému utrácení 
veřejných peněz, stejně jako ničení přírody 
a vašeho okolí, se totiž nejlépe daří tam, 
kde se nikdo nedívá a nezajímá. 

www.frankbold.org

                    mění svět. Právem. 
Budoucnost potřebuje svobodnou 
a informovanou společnost.


