Ž = žadatel
PS = povinný subjekt
inf. = informace
Není-li uvedeno jinak, jde o ustanovení zákona
o svobodě informací č. 106/99 Sb.

Podání písemné
žádosti § 14 InfZ

Ž musí žádost do 30
dnů doplnit, jinak PS
žádost odloží

Ano
PS vyzve Ž
k doplnění údajů o Ž
§ 14 odst. 5 písm. a)

Vyzval PS
oprávněně?

Ano

Ne

Ano

Ne

Ž žádost upřesní do
30 dnů od doručení
výzvy

PS vyzve Ž k upřesnění
žádané inf. § 14 odst. 5
písm. b)

PS rozhodne
o odmítnutí
žádosti

Ne

Ano
Vyzval PS
oprávněně?

Ne

PS žádost odloží;
požadované inf. se nevztahují
k působnosti § 14 odst. 5
písm. c)

po uplynutí 15 dnů

Ne

Odložil PS
oprávněně?

Ano

Ne
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Ž musí podat žádost u PS,
k jehož působnosti se
požadované inf. vztahují

Ano

Ne

PS sdělí Ž údaje
umožňující vyhledání
a získání zveřejněné
inf. § 6

Ano

V Ž může trvat na přímém
poskytnutí požadované inf.
V Ž může podat stížnost na postup
při vyřizování žádosti o informace
§ 16a odst. 1. písm. a)
Poskytnutí inf. je
podmíněno zaplacením
úhrady, Ž může podat
stížnost pokud nesouhlasí
s výší úhrady § 16a, § 17

Ne
Ano
PS poskytne Ž ve
stanovené lhůtě všechny
požadované inf. § 14
odst.5 písm.d)

PS včas oznámil Ž, že
požaduje úhradu
nákladů § 17

Ano

Ano

PS rozhodne ve
stanovené lhůtě
o odmítnutí žádosti
§ 15

Ne

Žádost je úspěšná

Ne

Stížnost je úspěšná

Ne

Ž podá stížnost na postup
při vyřizování žádosti
o inf. § 16a odst. 1, písm
b), c)

Ano

Ž podá odvolání proti rozhodnutí
o odmítnutí žádosti § 16

Podání kasační
stížnosti k NSS

Kasační stížnost
je úspěšná
Ne

Odvolací orgán
o odvolání ve stanovené
lhůtě rozhodne

Ne

Opatření proti
nečinnosti správního
orgánu dle správního
řádu § 80 SprŘ

Ano
Podání ústavní
stížnosti

Ne

Ano

|

Zpět na obsah

Napište nám

Odvolání je úspěšné

Ne

Podání žaloby podle
soudního řádu správního

Žaloba je úspěšná

Nová lhůta k poskytnutí informace běží od právní moci rozsudku

Soud nařídí PS
poskytnout
požadované inf.

Soud zruší
vadné
rozhodnutí PS
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Ano
Ano

