Opravné prostředky ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím (dále jen „zákon“)
I. Odvolání
a) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15
dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává písemně u povinného subjektu,
který rozhodnutí vydal.
b) Odvolacím orgánem proti rozhodnutí povinného subjektu je Úřad pro ochranu
osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).
c) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu
ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
d) Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání
povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.
e) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí odvolacího
orgánu lze přezkoumat v přezkumném řízení.
II. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci
a) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost") může
podat žadatel,
• který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona
(povinnost odkázat na zveřejněnou informaci),
• kterému po uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebyla poskytnuta informace
nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o
odmítnutí žádosti,
• kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno
rozhodnutí o odmítnutí, nebo
• který nesouhlasí s výší úhrady požadovanou v souvislosti s poskytováním
informací.
b) Stížnost lze podat způsobem stanoveným na www.okas.cz pro žádost ; je-li stížnost
podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
c) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
• doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona,
• uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14
odst. 7 zákona.
d) O stížnosti rozhoduje ÚOOÚ.
e) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem ÚOOÚ do 7 dnů
ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím,
že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá
rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
f) ÚOOÚ o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena, způsobem
stanoveným zákonem.

