
Lhůty stanovené pro vyřizování žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 
 
Po obdržení je žádost o informaci posouzena a je zvolen jeden z následujících postupů: 
 

 typ žádosti 
lhůta od 
podání 
žádosti 

postup 

odůvodnění 
postupu 

z hlediska 
zákona 

1. žadatel není identifikován do 7 dnů žadatel je vyzván, aby žádost 
doplnil 

§ 14 odst. 5 a) 

2. žádost je nesrozumitelná, 
není zřejmé jaká informace je 
požadována, žádost je 
formulována příliš obecně 

do 7 dnů žadatel je vyzván, aby žádost 
upřesnil, a ta je již novým 
podáním 

§ 14 odst. 5 b) 

3. žádost se nevztahuje 
k působnosti ŘVC ČR 

do 7 dnů žádost je odložena a tato 
skutečnost je sdělena 
žadateli s odůvodněním, že 
se žádost nevztahuje 
k působnosti ŘVC ČR 

§ 14 odst. 5 c) 

4. požadovaná informace je již 
zveřejněna 

do 7 dnů žadatel je odkázán na 
zveřejněnou informaci, pokud 
žadatel přesto na poskytnutí 
trvá, je tato žádost novým 
podáním 

§ 6 odst. 1 

5. informaci je možno poskytnout 
na základě podkladů, které 
má Kancelář ředitele k 
dispozici 

do 15 dnů informace je žadateli 
poskytnuta 

§ 14 odst. 5 d) 

6. vypracování odpovědi 
vyžaduje vyhledání podkladů 
na jiných útvarech ŘVC ČR, 
nebo vyhledání objemného 
množství oddělených a 
odlišných informací, nebo 
konzultaci s jiným subjektem 

do 25 dnů žadatel je do 15 dnů 
informován o prodloužení 
lhůty podle ust. § 14 odst. 7 
s odůvodněním a do 25 dnů 
od podání žádosti je mu 
informace poskytnuta, 
popřípadě je vydáno 
rozhodnutí o neposkytnutí 
informace 

podle případu  
§ 14 odst. 7 a) 
až c) 

7. informace není možné podle 
zákona poskytnout 

do 15 dnů Kancelář ředitele vydá 
rozhodnutí o odmítnutí 
informace  

podle 
konkrétního 
obsahu žádosti 
§ 9, 10, 11 při 
respektování § 
12 

8. odvolání do 15 dnů MD ČR rozhodne o odvolání § 16 odst. 3  

9. stížnost na postup při 
vyřizování žádosti o informaci 

do 15 dnů MD ČR rozhodne o stížnosti § 16 a) odst. 8  

 


