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Výroční zpráva o činnosti Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2019
v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V období od 1. ledna do 31. prosince 2019 přijal Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen
Úřad) celkem 5 písemných žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.). Žádosti byly podávány prostřednictvím datové
schránky Úřadu a elektronické podatelny.
Podávané žádosti o informace se týkaly témat:
•
•

•

•

platy a odměny státních úředníků za rok 2018 – předseda Úřadu,
rozkladová komise Úřadu – organizace rozkladové komise, jmenný seznam členů rozkladové
komise, odměňování členů rozkladové komise, jednací řád a statut rozkladové komise, podjatost
člena rozkladové komise, počet odlišných rozhodnutí předsedy Úřadu od návrhu rozkladové
komise, ustanovení zvláštního senátu z důvodu utajovaných informací,
náhrady škody, újmy a regresní úhrady ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za
škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
– počet zaměstnanců včetně jejich vzdělání mající v náplni práce náhrady škody, újmy a regresní
úhrady,
náhrady škody, újmy a regresní úhrady ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za
škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) počet uplatněných nároků a počet žalob na náhradu škody či nemajetkové újmy, které vznikly při
výkonu veřejné moci v důsledku nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu.

Úřad vydal dvě rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle § 15 zákona
č. 106/1999 Sb., týkající se témat:
•
•

platy a odměny státních úředníků za rok 2018 – pověřenec pro ochranu osobních údajů,
povolání a profesní životopisy členů rozkladové komise.

Proti rozhodnutí Úřadu nebyl podán rozklad ani vydán rozsudek soudu, který by se vztahoval
k přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací. Úřad nevynaložil
v souvislosti se soudním řízením o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. žádné náklady.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. nebyla podána.
Úřad neposkytl žádnou výhradní licenci.
Úřad jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona
č. 106/1999 Sb. Základní informace o žádostech a o činnosti Úřadu vyplývající z právních předpisů jsou
zveřejněny na internetových stránkách Úřadu.
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