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Výroční zpráva o činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v oblasti 

poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, za rok 2022 

Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).  

§ 18 odst. 1 písm. a) InfZ 

Počet podaných žádostí o informace/počet rozhodnutí o odmítnutí: 15/5 

§ 18 odst. 1 písm. b) InfZ 

Počet podaných odvolání (rozklad) proti rozhodnutí: 2 

§ 18 odst. 1 písm. c) InfZ 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 

§ 18 odst. 1 písm. d) InfZ 

Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0 

§ 18 odst. 1 písm. e) InfZ 

Počet stížností podaných podle § 16a InfZ: 1 

Stížnost žadatele se zde týkala Úřadem uložené povinnosti úhrady nákladů za poskytnutí informací dle 
ustanovení § 17 odst. 1 InfZ. Žadateli byla v souladu se zákonem a sazebníkem úhrad, jenž je přílohou 
č. 1 „Směrnice S11/2021 ředitele NÚKIB, O postupu při zajišťování práva svobodného přístupu 
k informacím“, uložena úhrada nákladů za poskytnutí informací, a to z důvodu, že požadoval objemné 
a časově náročně zajistitelné množství oddělených a odlišných informací, které se týkaly organizačních, 
provozních, ekonomických a personálních oblastí Úřadu, přičemž žadatel veškeré informace požadoval 
v tištěné podobě. Úřad vzhledem k objemu požadovaných informací a s ohledem na zásadu 
hospodárnosti vyzval žadatele k úhradě nákladů za poskytnutí informací. Žadatel s úhradou nákladů za 
poskytnutí informací nesouhlasil, žádal o poskytnutí požadovaných informací bezplatně, a proto podal 
Úřadu stížnost dle § 16a odst. 1 písm. d) InfZ. Ze stížnosti žadatele vyplývalo, že žádá o osvobození od 
zaplacení úhrady nákladů za poskytnutí informací. Ředitel Úřadu přezkoumal stížnostní námitky 
žadatele a zákonnost postupu Úřadu při stanovení výše úhrady nákladů za poskytnutí informací, 
přičemž podanou stížnost vyhodnotil jako nedůvodnou a rozhodnutím Úřadem stanovenou výši 
úhrady nákladů za poskytnutí informací potvrdil.  

§ 18 odst. 1 písm. f) InfZ 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: - 
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