
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací OLÚ Jevíčko dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

za rok 2018 

 
1) Úvod       

Dne 1. 1. 2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen 
„zákon“), jehož prostřednictvím se realizuje ústavním pořádkem České republiky garantované právo 
občanů na svobodný přístup k informacím. Tento zákon stanoví, za jakých podmínek budou 
informace žadatelům poskytovány. 

 

2) Způsob realizace zákona č. 106/1999 Sb.  

V souladu se zákonem poskytuje OLÚ Jevíčko informace žadatelům buď na základě žádosti, nebo 
zveřejněním. Informace poskytují oprávněné osoby tak, jak ukládá § 5 zákona o svobodném přístupu 
k informacím. Občané mohou získat potřebné informace o OLÚ rovněž dálkovým přístupem na 
webové stránce:  www.olujevicko.cz. 

 

3) Činnost v oblasti poskytování informací v roce 2018           

a) počet podaných žádostí o informace: 0 

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 

c) soudní přezkum vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informací včetně nákladů s tím 

spojených: 0 

d) poskytnutí výhradní licence včetně jejího odůvodnění: 0 

e) počet stížností na poskytovatele v oblasti svobodného přístupu k informacím dle §16a 

Zákona 106/1999 Sb.: 0 

4) Další informace dle zákona O svobodném přístupu k informacím 

Ústní žádosti občanů o poskytnutí různých informací byly poskytnuty okamžitě a bezplatně. V případě 
dotazů na zdravotní stav a při pořizování výpisů a kopií ze zdravotnické dokumentace bylo 
postupováno v souladu s platnými právními předpisy a veškerá činnost zaznamenána do zdravotnické 
dokumentace klienta.  

Dotazy žadatelů jsou také zodpovídány telefonicky nebo e-mailovou poštou.  

 

5) Řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona                  

Za rok 2018 v OLÚ Jevíčko nebyl zjištěn žádný případ porušení některého ustanovení zákona č. 
106/1999 Sb., proto nebylo nutné ukládat sankce.   

 

6)  Závěr           

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že zákon o svobodném přístupu 
k informacím je v OLÚ Jevíčko v celém rozsahu dodržován. Veškeré informace jsou poskytovány  
s ohledem na dodržování dalších zákonů -  např. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dále 
s ohledem na ochranu soukromí, které garantuje Ústava České republiky a Listina základních práv  
a svobod, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). 

 

V Jevíčku dne 19. 1. 2019 

http://www.olujevicko.cz/

