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1 Účel  

Účelem této procení směrnice je stanovit podmínky, pravidla a postup při poskytování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2 Rozsah 

Tato směrnice je závazná pro všechny organizační jednotky státního podniku Lesy České republiky, 
s.p.  

 

3 Termíny a použité zkratky 

GŘ  Generální ředitel 

LČR Lesy České republiky, s.p. 

Ř LČR Ředitelství LČR 

ZInfo Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

ObčZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

ZFinKon Zákon. č 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 

ACTA Elektronická spisová služba LČR 

Žadatel Každá fyzická a právnická osoba, která žádá o informaci. Nejedná se jen o 
občana ČR, ale i o toho, kdo působí na území ČR a vztahuje se na něho právní 
řád ČR. 

Informace Jakýkoli obsah nebo jeho část v jakékoli podobě, zaznamenaný na jakémkoli 
nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého 
v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo 
audiovizuálního. 

Zveřejněná informace Informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná 
tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, 
vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v 
knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního 
zákona. 

Doprovodná informace Informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (např. informace o její 
existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá 
a kdy bude znovu přezkoumán a dalších důležitých rysech). 

Koordinátor  Pověřený zaměstnanec – vedoucí odboru právního Ř LČR – zodpovědný 
za vedení centrální evidence žádostí včetně způsobu jejich vyřízení, vedení 
spisové agendy žádostí vyřizovaných Ř LČR a za rozdělování žádostí věcně 
příslušným odborům. Při zajišťování úkolů spojených s realizací ZInfo je 
koordinátor oprávněn vyžadovat součinnost věcně příslušných odborů. 

OICT Odbor informačních a komunikačních technologií 

KŘ Krajské ředitelství 

LZ Lesní závod  

LS Lesní správa 

OJ Organizační jednotka  

ST Správa toků 

SZ Semenářský závod 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bomrqwy23poz4v64dsnfzxi5lq&conversationId=311139
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4 Poskytování informací a správa obchodního tajemství 

 

4.1 Pravidla pro poskytování informací 

4.1.1  Zveřejňování informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 

LČR pro informování veřejnosti zpřístupňují prostřednictvím koordinátora na informační tabuli 
umístěné v sídle Ř LČR a v sídlech KŘ, LZ, LS, ST a SZ, a dále na webových stránkách 
(www.lesycr.cz) základní informace o zřízení a hlavních činnostech LČR; sdělení, kde lze podat 
žádost o informaci, stížnost nebo podnět a jakým způsobem; přehled nejdůležitějších předpisů, podle 
nichž LČR jednají a rozhodují včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí; 
sazebník úhrad za poskytnutí informací; výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti 
v oblasti poskytování informací; směrnici, která upravuje další požadavky stanovené ZInfo (např. 
místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek, postup, který musí LČR dodržovat při 
vyřizování všech žádostí atd.). 

Provádí Koordinátor poskytování informací dle ZInfo 

Spolupracuje - 

Schvaluje - 

Vstupy  

Výstupy - 

Systémy IT WWW.LESYCR.CZ 

Související dokumenty Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

4.1.2 Přijímání žádostí o poskytnutí informace 

Žádost o poskytnutí informace je přijímána po ústním, telefonickém nebo písemném podání, přičemž 
všechny způsoby jsou rovnocenné. 

Postup při písemném podání (formou dopisu, e-mailem, datovou schránkou, faxem): 

a) Žádost může být adresována kterékoliv OJ.  

b) Všechny přijaté žádosti vyřizuje Ř LČR. OJ po obdržení žádosti připraví do dvou (2) 
pracovních dnů podklady a zašle včetně žádosti k rukám koordinátora.   

c) Koordinátor posoudí, zda má žádost všechny náležitosti a v souladu se ZInfo ji vyřídí.             
O vyřízení žádosti provede záznam do centrální evidence, kterou za tím účelem vede.  

d) Pokud je třeba k vyřízení žádosti spolupráce dvou a více OJ, pak OJ, která obdržela žádost 
ihned předá kopii žádosti ostatním věcně příslušným jednotkám, které musí rovněž do dvou 
(2) pracovních dnů zaslat podklady k žádosti koordinátorovi. 

e) Pohyb žádosti mezi jednotlivými OJ, příp. koordinátorem, je evidován ve službě ACTA. 

f) Při podání žádosti elektronickou poštou musí být ze žádosti zjistitelná elektronická adresa 
žadatele. 

     

 Postup při ústním (telefonickém) podání: 

a) Ústní (telefonické) žádosti vyřizují všechny OJ.  

b) Není-li žadateli na ústně (telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta, anebo 
nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně (telefonicky) podanou žádost za 
dostačující, je vyzván, aby žádost podal písemně. V tomto případě je povinností určeného 
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pracovníka pořídit o postupu při vyřizování žádosti záznam, který předá koordinátorovi 
nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Pokud se požadovaná informace nevztahuje 
k působnosti LČR, koordinátor ji odloží a tuto skutečnost oznámí nejpozději do sedmi (7) dnů 
žadateli. 

c) Pohyb žádosti mezi jednotlivými OJ, příp. koordinátorem, je evidován ve službě ACTA. 

Provádí Koordinátor poskytování informací dle ZInfo 

Spolupracuje 

Osoba odpovědná za přípravu podkladů k žádosti o poskytnutí informace 
dle ZInfo  

Žadatel o informaci dle ZInfo 

Schvaluje - 

Vstupy Žádost o poskytnutí informace dle ZInfo  

Výstupy Záznam o poskytování informací dle § 14 odst. 6. ZInfo 

Systémy IT ACTA - eSSL 

Související dokumenty Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

4.1.3 Posuzování žádostí o poskytnutí informace 

LČR může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a 
personálním předpisům, jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí LČR, pokud 
zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, její poskytnutí 
významně nebo přímo ohrožuje účinnost bezpečnostního opatření stanoveného na základě 
zvláštního předpisu pro účel ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku. 

LČR informaci neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která 
byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím 
informace souhlasí, ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných 
obdobích až do nejbližšího následujícího období, pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích 
osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským, nebo jde o 
informaci, která se týká stability finančního systému. 

LČR dále neposkytnou informace o probíhajícím trestním řízení, nebo týkající se trestního řízení, 
pokud by její poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení, zejména zajištění práva na 
spravedlivý proces, rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků, přípravy, průběhu a 
projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu, činnosti Finančního 
analytického úřadu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí, činnosti České národní 
banky v souvislosti s vedením centrální evidence účtů. 

Všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované 
informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. 
Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných 
případech povinný subjekt ověří, zda důvod odepření trvá. Pokud je požadovaná informace 
obchodním tajemstvím, LČR ji neposkytnou. 

Provádí Koordinátor poskytování informací dle ZInfo 

Spolupracuje - 

Schvaluje - 

Vstupy Žádost o poskytnutí informace dle ZInfo  

Výstupy - 

Systémy IT - 

Související dokumenty Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
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4.1.4 Poskytování informací 

Zpracovaná informace musí být žadateli zaslána prokazatelnou formou, a to:  

a) v případě písemné odpovědi je nutné odeslání na dodejku (pokud není požadována zálohová 
úhrada nákladů předem) nebo na dobírku (pokud je požadována úhrada nákladů, 

b) v případě odeslání požadované informace elektronickou poštou je nutné pořídit výstup, ze 
kterého bude patrný obsah žádosti, poskytnutá informace a datum a čas jejího odeslání. 

  

Lhůty pro poskytování informací: 

a) základní lhůta pro vyřízení žádosti je 15 kalendářních dní, 

b) prodloužená lhůta (pouze v níže vyjmenovaných případech) umožňuje prodloužení doby pro     
vyřízení žádosti o dalších 10 kalendářních dní, tj. celkem 25 kalendářních dní, 

c) závažnými důvody pro prodloužení základní lhůty jsou: 

a. vyhledání a sběr požadovaných informací i v jiných OJ, 

b. obsahuje-li žádost požadavek na objemné množství oddělených a odlišných informací, 

c. je-li pro vyřízení žádosti nutná konzultace s jiným povinným subjektem, 

d) žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně adresátem informován 
(např. dopisem na dodejku), a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace, 

e) do lhůty se nezapočítává den, kdy došlo k podání žádosti, 

f) připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu (tj. sobotu, neděli, svátek), je posledním dnem 
lhůty nejblíže následující pracovní den. 

Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty informace prokazatelně podána poštovní přepravě. 

Provádí Koordinátor poskytování informací dle ZInfo 

Spolupracuje - 

Schvaluje - 

Vstupy Žádost o poskytnutí informace dle ZInfo  

Výstupy 
Dodejka, 
Výstup z elektronické odpovědi na žádost o poskytnutí informace 

Systémy IT ACTA - eSSL 

Související dokumenty Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

4.1.5 Odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 

O odmítnutí žádostí o poskytnutí informace rozhoduje koordinátor. 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci musí obsahovat jedinečné číslo jednací a datum vydání 
rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo 
rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě 
podání opravného prostředku, otisk razítka a podpis koordinátora s uvedením jména, příjmení a 
funkce.  

Rozhodnutí se zasílá vždy na dodejku, do vlastních rukou žadatele. 

Provádí Koordinátor poskytování informací dle ZInfo 

Spolupracuje - 

Schvaluje - 

Vstupy Žádost o poskytnutí informace dle ZInfo  
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Výstupy 
Dodejka, 
Výstup z elektronické odpovědi na žádost o poskytnutí informace 

Systémy IT ACTA - eSSL 

Související dokumenty Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

4.1.6 Rozhodování o opravném prostředku podaném žadatelem 

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne 
doručení rozhodnutí odvolání ke GŘ, prostřednictvím příslušné OJ. 

O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti rozhoduje GŘ do 15 kalendářních dnů ode dne 
předložení odvolání.  

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat, je však přezkoumatelné soudem na základě 
podané žaloby v rámci správního soudnictví. 

Provádí Generální ředitel 

Spolupracuje 
Koordinátor poskytování informací dle ZInfo 

 

Schvaluje - 

Vstupy 
Odvolání proti odmítnutí žádosti, 
Žádost o poskytnutí informace dle ZInfo  

Výstupy Rozhodnutí o opravném prostředku 

Systémy IT - 

Související dokumenty Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

4.1.7 Řešení úhrady nákladů vzniklých vyřizováním žádosti o poskytnutí informace 

V souvislosti s poskytováním informací je adresát oprávněn požadovat úhradu ve výši, která nesmí 
přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických 
nosičů dat a s odesláním informací žadateli. 

Adresát oznámí žadateli před poskytnutím informace výši požadované úhrady. Překročí-li 
odhadované náklady za požadovanou informaci částku 500 Kč, může LČR podmínit vydání 
informace zaplacením zálohy. Lhůta pro vyřízení žádosti neběží v době od doručení oznámení o výši 
úhrady do dne zaplacení. Žadatel je povinen uhradit požadované náklady před poskytnutím 
informace v 60denní lhůtě ode dne doručení oznámení o výši úhrady. Pokud žadatel v této lhůtě 
požadované náklady neuhradí, adresát žádost odloží. 

Vybírání úhrad nákladů podle této procesní směrnice je požadováno jen tehdy, přesáhnou-li náklady 
na poskytnutí informace 100 Kč bez nákladů na poštovné. 

Úhrada nákladů za poskytovanou informaci je možná následovně: 

a) žadatel náklady uhradí osobně na pokladně Ř LČR nebo na pokladnách KŘ, LZ, SZ, ST a SZ, 

b) složenkou, 

c) zasláním na dodejku, dobírkou, 

d) bezhotovostním převodem na účet LČR vedený u Komerční banky, a. s., pobočka Hradec 
Králové, č. ú. 26300511/0100, s variabilním symbolem – číselnou částí spisové značky LČR. 

Částky vybrané jako úhrada nákladů za poskytované informace je nutné evidovat jako příjmy LČR. 
LČR jsou povinny umožnit žadateli pořízení kopie výše uvedených informací. 
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Provádí 
Osoba odpovědná za přípravu podkladů k žádosti o poskytnutí informace 
dle ZInfo 

Spolupracuje Žadatel o informaci dle ZInfo 

Schvaluje - 

Vstupy - 

Výstupy 

Příjmový doklad,                                                                                   
Složenka,                                                                                                   
Dodejka (dobírka), 
Příkaz k úhradě (výpis z účtu) 

Systémy IT - 

Související dokumenty Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

4.1.8 Vypracování výroční zprávy o poskytnutých informacích žadatelům 

Koordinátor vypracuje nejpozději do 10. února příslušného kalendářního roku výroční zprávu za 
předcházející kalendářní rok o činnosti LČR v oblasti poskytování informací podle ZInfo. 

OICT po schválení výroční zprávy GŘ LČR zajistí nejpozději do 1. března její zveřejnění na webových 
stránkách LČR. 

Provádí Koordinátor poskytování informací dle ZInfo 

Spolupracuje Osoba odpovědná za publikaci zprávy na webu (OICT) 

Schvaluje Generální ředitel 

Vstupy 
Výstup z evidence žádostí, 
Výstupy z OJ 

Výstupy Výroční zpráva o poskytnutých informacích žadatelům 

Systémy IT WWW.LESYCR.CZ 

Související dokumenty Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

4.2 Správa obchodního tajemství 

4.2.1 Označování obchodního tajemství 

Pojem obchodního tajemství je legálně definován v ustanovení § 504 ObčZ, dle něhož platí, že 
obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních 
kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve 
svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Pojem obchodního tajemství je tedy tvořen 
několika kumulativními znaky (konkurenční významnost, určitelnost, ocenitelnost, běžná 
nedostupnost v příslušných obchodních kruzích, souvislost s obchodním závodem, odpovídající 
zajišťování utajení daných skutečností tvořících obchodní tajemství).  

Naplnění znaků obchodního tajemství se musí posuzovat podle právního stavu ke dni rozhodování 
o odmítnutí žádosti. 

Při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí 
informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství. 

Příslušné ustanovení stanoví výjimku ze zákonné ochrany obchodního tajemství tím, že údaj o 
rozsahu a příjemci veřejných prostředků nepovažuje za porušení obchodního tajemství. Pojem 
veřejné prostředky je vhodné interpretovat v souladu se ZFinKon. Podle ustanovení § 2 písm. g) 
ZFinKon se …veřejnými prostředky rozumí veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové 
hodnoty patřící státu…. Veřejnými financemi jsou veřejné příjmy a veřejné výdaje, přičemž mezi 
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veřejné výdaje náleží dle ustanovení § 2 písm. i) ZFinKon výdaje vynaložené ze státního rozpočtu, 
z rozpočtů územních samosprávných celků, z jiných peněžních fondů státu, územního 
samosprávného celku nebo jiných právnických osob. 
  

Za obchodní tajemství jsou z vůle LČR označeny následující informace, skutečnosti a dokumenty:  

a) materiály pro poradu vedení, dozorčí radu a výbor pro audit a zápisy z nich, 

b) průvodní list veřejné zakázky, 

c) dílčí výstupy a předběžné zprávy výzkumných projektů, 

d) licenční podmínky, 

e) podklady pro přípravu zadávací dokumentace pro veřejné zakázky a obsah zadávací 
dokumentace do doby jejího zveřejnění,   

f) návrhy podnikatelských záměrů, podkladové materiály a informace k nim a dokumenty z nich 
vycházející, 

g) dokumenty s obchodní a marketingovou strategií, cenové kalkulace, bilance, vývoj prodeje, 

h) záměry investičního a technického rozvoje, 

i) ekonomické a controllingové zprávy a analýzy neurčené pro veřejnou potřebu, 

j) analýzy a údaje z oblasti bezpečnosti, životního prostředí, risk-managementu neurčeny pro 
veřejnou potřebu, 

k) obsah a průběh jednání o plánovaném uzavření obchodních smluv před jejich uzavřením, a to i 
v případě, že k uzavření smlouvy nedošlo, 

l) předmět uzavřených obchodních smluv, obchodní podmínky smluvních vztahů včetně cen, 
pokud jejich zveřejnění nebo postup pro zveřejnění nejsou stanoveny obecně platnými právními 
předpisy nebo pokud nejsou veřejně dostupné, 

m) podmínky a výše odměňování ze závislé činnosti konkrétních zaměstnanců a fyzických osob  

n) auditní zprávy, informační zprávy a zápisy z kontrol, 

o) cena a její kalkulace za pacht pozemků v lyžařských areálech, 

p) cena a její kalkulace za pacht pozemků nad ložisky nerostných surovin, 

q) cena a její kalkulace za pacht pozemku ve sportovních areálech, 

s)    cena a její kalkulace smlouvy o pachtu dobývacích prostor. 

Provádí Osoba odpovědná za označení obchodního tajemství (OP) 

Spolupracuje - 

Schvaluje - 

Vstupy - 

Výstupy - 

Systémy IT - 

Související dokumenty Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
Zákon. č 320/2001 Sb., o finanční kontrole  

 

4.2.2 Nakládání s obchodním tajemstvím 

Každý zaměstnanec, který je tvůrcem informací, které mají povahu obchodního tajemství v písemné 
podobě je povinen při jejich vzniku opatřit dokument označením „OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ“, a to na 
viditelném místě dokumentu; za označení dokumentu a jeho rozdělovník odpovídá tvůrce 
dokumentu. Při předávání obchodního tajemství v písemné podobě jiné osobě je předávající povinen 
seznámit přejímajícího s charakterem předávaného dokumentu a se skutečností, že předávaný 
dokument obsahuje obchodní tajemství; předávající je povinen přejímajícího seznámit s jeho 
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povinnostmi pro zajištění ochrany obchodního tajemství. Při předávání obchodního tajemství ústní 
formou jiné osobě je předávající povinen informovat přejímajícího o tom, že sdělené informace jsou 
obchodním tajemstvím, musí ho seznámit s povinnostmi pro zajištění jeho ochrany a o povinnostech 
zajistit jeho ochranu; předávající musí zajistit, aby při poskytování informace nebyli přítomny osoby, 
jimž není obsah sdělení určen. 
  

Jestliže jsou třetí straně v rámci jednání o uzavření smlouvy poskytovány informace mající povahu 
obchodního tajemství, musí být zajištěn písemný závazek mlčenlivosti třetí strany, a to bez ohledu 
na to, zda dojde k uzavření smlouvy.  
  

Listiny nebo elektronické nosiče obsahující obchodní tajemství se ukládají do uzamykatelných skříní, 
v elektronické podobě musí být chráněny přístupovým heslem. Jejich archivace/skartace podléhá 
vnitřním předpisům podniku.  
  

Každá osoba, která je příjemcem obchodního tajemství nebo zpracovává, eviduje nebo archivuje 
obchodní tajemství je povinna zajistit jeho ochranu dle tohoto předpisu, aby bylo znemožněno jeho 
zneužití nebo nežádoucí nakládání a šíření. 

Provádí 
Osoba odpovědná za označení obchodní tajemství (OP),                        
Zaměstnanec 

Spolupracuje Zástupce obchodního partnera 

Schvaluje - 

Vstupy - 

Výstupy Písemný závazek mlčenlivosti 

Systémy IT - 

Související dokumenty 1.4 Směrnice 16/2017 Spisový a skartační řád 

 

4.2.3 Zajišťování ochrany obchodního tajemství 

Povinnosti všech zaměstnanců 

a) zajišťovat ochranu informací a skutečností v tomto předpise stanoveným způsobem, 

b) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech a informacích charakteru obchodního tajemství, které 
vytvoří, které se dozví nebo s kterými přijde do styku při výkonu práce nebo v souvislosti s 
výkonem práce,  

c) znemožnit zneužití nebo nežádoucí nakládání s obchodním tajemstvím,  

d) ukládat písemnosti a elektronická média s obchodním tajemstvím tak, aby byla znemožněna 
manipulace s nimi nebo přístup k nim, a to i při krátkodobém opuštění pracoviště; v případě 
opuštění pracoviště nenechávat pracoviště volně přístupné, 

e) nenechávat v tiskových zařízeních (tiskárny, kopírovací zařízení, faxová zařízení apod.) 
nevyzvednuté kopie nebo výtisky dokumentů s obsahem obchodního tajemství; při užívání 
těchto zařízení zajistit dohled po celou dobu užívání zařízení, 

f) likvidovat koncepty dokumentů, neaktuální dokumenty, nadbytečné kopie, znehodnocené 
výtisky apod. obsahující obchodní tajemství, a to způsobem, který znemožní jejich další použití 
(skartace), 

g) dokumenty s obchodním tajemstvím nenechávat při zpracování, evidenci, převozu nebo 
přenosu bez dohledu, 

h) opatřovat nosiče s obchodním tajemstvím heslem a zajišťovat ochranu přístupových hesel pro 
přístup do informačního systému, při ukončení práce zajistit své odhlášení a vypnutí počítače, 
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nenechávat užívaný osobní počítač v době své nepřítomnosti nezajištěný proti manipulaci jiných 
osob a neoprávněnému zásahu, 

i) nevyužívat získané obchodní tajemství ve svůj prospěch nebo ke svému vlastnímu obohacení 
ani nezneužívat informace v obchodním styku, 

j) při podezření na porušení ochrany informací okamžitě přijmout opatření ke snížení ohrožení 
zneužití informací, o této skutečnosti a přijatých opatřeních bezprostředně informovat svého 
nadřízeného a vedoucího odboru řízení rizik.  

Provádí Zaměstnanec 

Spolupracuje Osoba odpovědná za označení obchodního tajemství (OP) 

Schvaluje - 

Vstupy - 

Výstupy - 

Systémy IT - 

Související dokumenty 1.4 Směrnice 16/2017 Spisový a skartační řád 
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Zveřejňování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů 

- P - - - - 

Přijímání žádostí o poskytnutí informace - P - S - - 

Posuzování žádostí o poskytnutí informace - P - - - - 

Poskytování informací - P - - - - 

Odmítnutí žádosti o poskytnutí informace - P - - - - 

Rozhodování o opravném prostředku podaném žadatelem P S - - - - 

Řešení úhrady nákladů vzniklých vyřizováním žádosti o poskytnutí informace - - - P - - 

Vypracování zprávy o poskytnutých informacích žadatelem V P - - S - 

Označení obchodního tajemství - - P - - - 

Nakládání s obchodním tajemstvím - - P - - P 

Zajišťování ochrany obchodního tajemství - - S - - P 

Vysvětlivky: V – schvaluje, P  provádí, S – spolupracuje 
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6 Související dokumenty 

1.4 Směrnice 16/2017 Spisový a skartační řád 

 

7 Přílohy 

Příloha č. 01 – Grafický model procesu 

 

8 Závěrečná ustanovení 

K datu účinnosti tohoto dokumentu se ruší Příkaz GŘ 20/2009 Obchodní tajemství a důvěrné informace 
a Příkaz GŘ 05/2008 Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím.  

 

Autorizace dokumentu: 

 Zpracoval * Ověřil * Schválil 

Jméno  Mgr. Alice Štecová JUDr. Pavel Krpata 

Datum    

Podpis    

 * vyplňuje se pouze v případě, že dokument zpracovala nebo ověřila jiná osoba než schvalovatel  

 
Criminal Compliance Program LČR, s.p. 
 
LČR, s.p. má zaveden efektivní Criminal Compliance Program LČR, s.p (CCP), který je závazný pro 
všechny zaměstnance LČR, s.p. v celém svém rozsahu a jehož zásady a hodnoty mají dopad také na 
osoby, s nimiž LČR, s.p. vstupuje do smluvních vztahů.  
 
Každý, kdo se dozví o porušení jakéhokoli ustanovení tohoto vnitřního předpisu, které by naplňovalo 
porušení CCP, by měl oznámit takové porušení postupem předpokládaným v CCP. 

 

 

  

  


