
Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

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.). 

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 
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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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 a veřejných zakázek 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

