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Příloha 2  

k Příkazu ministra č. 11/2019 a služebnímu předpisu č. 8/2019 

Přehled lhůt  

dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

Úkon Lhůta 
Odkaz na 
příslušná 

ustanovení InfZ 
Pozn. 

Výzva 
k doplnění/upřesnění 
žádosti do 7 dnů ode dne podání žádosti 

§ 14 odst. 5 
písm. a) a b) 

žadatel má na doplnění 
nebo upřesnění žádosti 
lhůtu 30 dnů ode dne 

doručení výzvy  

Vyrozumění žadatele 
o odložení žádosti 
z důvodu jejího 
nedoplnění 

po marném uplynutí 30 denní lhůty 

pro doplnění žádosti 
§ 14 odst. 5 
písm. a)  

 
Rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti 
z důvodu jejího 
neupřesnění 

po marném uplynutí 30 denní lhůty 

pro upřesnění žádosti 
§ 14 odst. 5 
písm. b) 

 

 
Vyrozumění žadatele 
o odložení žádosti, 
která se nevztahuje 
k působnosti 
povinného subjektu 

do 7 dnů ode dne doručení žádosti 
§ 14 odst. 5 
písm. c)  

 
Vyřízení žádosti 
o poskytnutí informace 
sdělením údajů 
umožňujících 
vyhledání a získání 
zveřejněné informace 
(odkaz na již 
zveřejněnou informaci) 

do 7 dnů ode dne doručení žádosti 
§ 6 odst. 1 

pokud bude žadatel trvat 
na přímém poskytnutí 
informace dle § 6 odst. 2, 
tato se mu poskytne 

 
Vyřízení žádosti 
poskytnutím informace 

 
do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode 

dne jejího doplnění 

 

§ 14 odst. 5 
písm. d) 

 

žadatel má lhůtu 30 dnů 

na podání stížnosti 

 
Vyrozumění žadatele 
o prodloužení lhůty pro 
poskytnutí informace 
nejvýše o 10 dnů 

do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo 

ode dne jejího doplnění 
§ 14 odst. 7 

 

 
 
Oznámení o výši 
úhrady za poskytnutí 
informací 

ve lhůtě pro vyřízení žádosti § 17 odst. 3 a 4 

nedodržení oznamovací 
povinnosti má za následek 
ztrátu nároku na úhradu 
nákladů;  
lhůta pro zaplacení sdělené 
výše úhrady činí 60 dnů  
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Úkon Lhůta 
Odkaz na 
příslušná 

ustanovení InfZ 
Pozn. 

Rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti 
nebo o odmítnutí části 
žádosti, s výjimkou 
případů, kdy se žádost 
odloží 

ve lhůtě pro vyřízení žádosti 
§ 15 odst. 1 

žadatel má lhůtu 15 dnů 

ode dne doručení 
rozhodnutí na podání 
odvolání 

 

 
Rozhodnutí o rozkladu 
v rámci autoremedury 

do 7 dnů ode dne doručení rozkladu 
interní lhůta 

vyhovění rozkladu 
a poskytnutí informace 
v plném rozsahu 

Předání rozkladu 
(včetně kompletní 
spisové dokumentace) 
rozkladové komisi 
ministra 
prostřednictvím 
odboru právního 

do 7 dnů ode dne doručení rozkladu 

(pokud není rozklad vyřízen v rámci 
autoremedury) 

interní lhůta 
 

 
Rozhodnutí o odvolání 
 
 

do 15 dnů od předložení nadřízenému 

orgánu povinným subjektem 
§ 16 odst. 3 

viz čl. 7 odst. 1) přílohy č. 1 
tohoto příkazu ministra a 
služebního předpisu 

Rozhodnutí 
nadřízeného orgánu 
o rozkladu 

do 15 pracovních dnů ode dne doručení 

rozkladu ministerstvu 
§ 16 odst. 3 

viz čl. 7 odst. 3 přílohy č. 1 
tohoto příkazu ministra a 
služebního předpisu 

 
 
Vyřízení stížnosti 
v rámci autoremedury 

do 7 dnů ode dne doručení stížnosti § 16a odst. 5 
poskytnutí informace nebo 
rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti 

 
Předání stížnosti 
(včetně kompletní 
spisové dokumentace) 
nadřízenému orgánu 

do 7 dnů ode dne doručení stížnosti 

(pokud není stížnost vyřízena v rámci 
autoremedury) 

§ 16a odst. 5 
 

Rozhodnutí o stížnosti do 15 dnů od předložení nadřízenému 

orgánu povinným subjektem § 16a odst. 8  

Odložení žádosti 
při nezaplacení 
požadované výše 
úhrady 
 

po marném uplynutí 60 dnů ode dne 

oznámení výše úhrady § 17 odst. 5 
je-li podána stížnost na výši 
úhrady, lhůta po dobu jejího 
vyřizování neběží 

Zveřejnění 
poskytnutých 
informací způsobem 
umožňujícím dálkový 
přístup 

do 15 dnů ode dne poskytnutí informace § 5 odst. 3 
informace je zveřejňována 
na dobu nejméně 2 roků  

 


