Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
za rok 2019

Datum od: 1. 1. 2019
Datum do: 31. 12. 2019

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů Oblastní muzeum v Chomutově zveřejňuje výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování
informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) za rok 2018. Výroční zpráva obsahuje vyhodnocení počtu
přijatých žádostí o poskytnutí informací, jejich vyřízení a další informace související s poskytováním
informací podle InfZ.

A. Počet podaných žádostí, vydaných rozhodnutí a podaných rozkladů

Počet podaných písemných žádostí*

8

Počet podaných písemných doplňujících žádostí k původní žádosti

1

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

2

Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti

4

Počet podaných rozkladů

0

* Telefonické žádosti o poskytnutí informace se dle InfZ neevidují, a proto se neuvádějí ani ve výroční
zprávě.

B. Soudní řízení
V roce 2019 nezapočalo ani nebylo ukončeno žádné soudní řízení ve smyslu předmětného ustanovení
InfZ. Oblastnímu muzeu v Chomutově nebyl doručen žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti
jeho rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Oblastnímu muzeu v Chomutově tudíž v
této souvislosti nevznikly žádné náklady.

C. Poskytnuté výhradní licence
V roce 2019 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu InfZ.

D. Počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení
V roce 2019 bylo podáno 7 stížností na postup Oblastního muzea v Chomutově při vyřizování žádosti
o informace.
Důvody stížností:
 Ve dvou případech nebyly požadované informace poskytnuty, aniž by bylo vydáno rozhodnutí
o odmítnutí příslušné části žádosti. Stížnosti byly vyřízeny novým rozhodnutím.
 Povinný subjekt si neosvojil postup vyřizování žádostí dle informačního zákona. Stížnost byla
vyřízena novým rozhodnutím.
 Ve třech případech bylo namítáno, že požadovaná informace nebyla poskytnuta, aniž by bylo
vydáno rozhodnutí. Stížnosti byly vyřízeny novým rozhodnutím.
 V jednom případě povinný subjekt nereagoval na připomínky k úpravám dokumentů
v souladu s GDPR. Stížnost byla vyřízena novým rozhodnutím.

E. Zpoplatněné žádosti o informace
V roce 2019 byla v souladu s § 17 odst. 3 InfZ a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle InfZ, zpoplatněna pouze 1
žádost. Požadovaná částka byla vystavena dle platného sazebníku úhrad nákladů za poskytování
informací, zveřejněného na internetových stránkách Oblastního muzea v Chomutově, p. o., a byla
žadatelem uhrazena.

