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SMĚRNICE 

Představenstva 

Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. 

Informační zákon 

Příloha č. 1 

Přehled lhůt 

Účel a rozsah působnosti předpisu: 

Tato směrnice slouží k zajištění činností Podpůrného a garančního rolnického a lesnického 

fondu, a. s. jako povinného subjektu ve smyslu informačního zákona, a stanoví další 

podmínky, za nichž jsou informace povinným subjektem v souladu se zákonem 

poskytovány. 
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Přehled lhůt 

Čl. 1 
Tabulka přehledu lhůt 

PŘEDMĚT LHŮTA 

Základní lhůta pro vyřízení písemné žádosti o 

poskytnutí informace (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ) 

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána 

prostřednictvím elektronické podatelny, jinak není žádostí 

podle InfZ 

nejpozději do 15 dnů 

ode dne přijetí žádosti 

anebo ode dne jejího 

doplnění 

Vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, 

vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí 

části žádosti (§ 15 odst. 1 InfZ) s výjimkou případů, kdy se 

žádost odloží (v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. 

a), § 17 odst. 5 InfZ) 

nejpozději do 15 dnů 

ode dne přijetí žádosti nebo 

ode dne jejího doplnění 

Prodloužení základní lhůty 

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze 

závažných důvodů uvedených v § 14 odst. 7 InfZ. Žadatel 

musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy 

prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro 

poskytnutí informace.  

nejvýše o 10 dnů 

(tj. základních 15 dnů + 10 

dnů po prodloužení) 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_4174
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_5442
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_4174
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_4174
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_6614
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_4174
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Žádost neobsahuje požadované údaje uvedené v § 14 

odst. 2 InfZ 

Povinný subjekt vyzve žadatele k doplnění údajů (§ 14 odst. 

5 písm. a) InfZ) 

Doplnění žádosti žadatelem na základě výzvy 

povinného subjektu 

(§ 14 odst. 5 písm. a) InfZ), v případě neupřesnění povinný 

subjekt žádost odloží 

do 7 dnů 

od podání žádosti 

 

do 30 dnů 

ode dne doručení výzvy 

Žádost je nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace 

je požadována, nebo je formulována příliš obecně  

Povinný subjekt vyzve žadatele k upřesnění žádosti (§ 14 

odst. 5 písm. b) InfZ).  

Upřesnění žádosti žadatelem na základě výzvy 

povinného subjektu 

(§ 14 odst. 5 písm. b) InfZ), v případě neupřesnění povinný 

subjekt rozhodne o odmítnutí žádosti 

do 7 dnů 

od podání žádosti 

 

do 30 dnů 

ode dne doručení výzvy 

Požadované informace se nevztahují k působnosti 

povinného subjektu 

Povinný subjekt žádost odloží a tuto odůvodněnou 

skutečnost sdělí žadateli (§ 14 odst. 5 písm. c) InfZ) 

do 7 dnů 

ode dne doručení žádosti 

povinnému subjektu 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_4174
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_4174
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_4174
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_4174
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_4174
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_4174
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_4174
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Odkaz na zveřejněnou informaci 

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí 

zveřejněné informace, může povinný subjekt sdělit údaje 

umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, 

zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace 

nachází (§ 6 odst. 1 InfZ). 

Žadatel po odkazu na zveřejněnou informaci trvá na 

přímém poskytnutí informace  

Pokud se žadatel nespokojí s odkazem na zveřejněnou 

informaci, povinný subjekt informaci poskytne (§ 6 odst. 2 

InfZ), ale považuje se to za nové podání žádosti; to neplatí, 

pokud byla žádost o poskytnutí informace podána 

elektronicky a pokud je požadovaná informace zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup a žadateli byl 

sdělen odkaz na internetovou stránku, kde se informace 

nachází. 

nejpozději do 7 dnů 

ode dne přijetí žádosti nebo 

ode dne jejího doplnění 

 

 

do 15 dnů 

od sdělení žadatele, že trvá 

na přímém poskytnutí 

odpovědi 

 

Úplata za poskytnutí informace 

Povinný subjekt je oprávněn žádat úhradu ve výši, která 

nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, 

opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace 

žadateli. Je možné si úhradu vyžádat i za mimořádně 

rozsáhlé vyhledání informací. Povinný subjekt v takovém 

případě zašle žadateli písemné oznámení s výší úhrady 

a s uvedením, na základě jakých skutečností a jakým 

způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. 

Pokud žadatel úplatu neuhradí, povinný subjekt žádost 

odloží (§ 17 odst. 5 InfZ) 

do 60 dnů 

ode dne oznámení výše 

požadované úhrady 

Žadatel může podat odvolání proti rozhodnutí povinného 

subjektu o odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1 InfZ) 

Povinný subjekt předloží odvolání představenstvu 

do 15 dnů 

od doručení rozhodnutí 

od doručení odvolání 

povinnému subjektu 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_2386
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_2386
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_2386
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_6614
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_5780


 

SM-2018-1-5-PPR-P1-1 Účinnost: 4. 5. 2018 

Přehled lhůt 

 

 

spolu se spisovým materiálem (§ 16 odst. 2 InfZ) 

Rozhodnutí o odvolání představenstvem (§ 16 odst. 3 

InfZ) 

ode dne předložení 

odvolání povinným 

subjektem 

Žadatel může podat stížnost  

na postup při vyřizování žádosti o informace v souladu 

s důvody uvedenými § 16a odst. 1 InfZ 

Povinný subjekt předloží stížnost představenstvu 

spolu se spisovým materiálem (§ 16a odst. 5 InfZ), pokud 

sám zcela nevyhoví stížnosti 

Představenstvo rozhodne o stížnosti 

v souladu s ustanovením § 16a odst. 6 a odst. 7 InfZ 

Povinný subjekt zjedná nápravu 

dle rozhodnutí představenstva, které povinnému subjektu 

přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 

15 dnů ode dne rozhodnutí představenstva, žádost vyřídil 

(§ 16a odst. 6 písm. b) InfZ) nebo dle rozhodnutí 

představenstva, které povinnému subjektu přikáže, aby ve 

stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne 

doručení rozhodnutí představenstva, zjednal nápravu, jde-li 

o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace (§ 16a 

odst. 7 písm. c) InfZ) 

do 30 dnů ode dne1 

 

 

do 7 dnů 

ode dne, kdy mu stížnost 

došla2 

do 15 dnů 

ode dne předložení 

stížnosti 

 

max. do 15 dnů 

od rozhodnutí 

představenstva (záleží na 

lhůtě stanovené 

představenstvem) 

Zveřejnění informace na žádost způsobem umožňujícím 

dálkový přístup 

Povinný subjekt zveřejní informace poskytnuté na žádost 

způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3 InfZ)  

do 15 dnů 

od poskytnutí informace 

                                                           
1 a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 InfZ 

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 InfZ 
2 pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti  

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_5780
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_5780
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_5780
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_6116
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_6116
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_6116
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_6116
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_6116
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_6116
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_1535
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_2386
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_4174
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_6614
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_4174
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_4174
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Výroční zpráva 

Povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční 

zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti 

v oblasti poskytování informací dle InfZ, která obsahuje 

údaje uvedené v § 18 odst. 1 InfZ 

do 1. března 

za předcházející kalendářní 

rok 

 

Čl. 2 
Poznámky:  

(1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt (§ 14 odst. 1 InfZ). Pro případ, že 

je žádost podána elektronicky nebo ve formě datové zprávy, pak soudní judikatura 

dospěla k závěru, že ji obdržel povinný subjekt okamžikem dodání do e-mailové či 

datové schránky. 

(2) Pokud zákon nestanoví jinak, použijí se při postupu podle InfZ 

a) pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 

b) pro odvolací řízení a 

c) v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení 

přiměřeně ustanovení správního řádu; dále se při postupu podle InfZ použijí ustanovení 

správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení 

o ochraně před nečinností a ustanovení § 178; v ostatním se správní řád nepoužije. 

(3) Za den poskytnutí informace se považuje den, kdy povinný subjekt předá odpověď poště 

nebo umožní žadateli přístup k informaci jiným způsobem ve smyslu InfZ (nahlédnutí do 

spisu apod.).  

(4) Kdy žádost o poskytnutí informace není žádostí ve smyslu InfZ: 

a) žádost učiněná elektronicky není podána prostřednictvím elektronické adresy 

podatelny;  

b) ze žádosti není zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena; 

c) ze žádosti není zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu InfZ; 

d) žádost neobsahuje adresu pro doručování.  

  

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_6934
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_4174
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/58370/1/2?vtextu=spr%C3%A1vn%C3%AD%20%C5%99%C3%A1d#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/58370/1/2?vtextu=spr%C3%A1vn%C3%AD%20%C5%99%C3%A1d#c_32147
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POJMY A SEZNAM ZKRATEK 

Pojmy 

(1) Lhůta - Lhůtou se rozumí časový úsek stanovený k uplatnění práva u druhé strany, popř. 

u jiné osoby, anebo u soudu nebo jiného příslušného orgánu.  

Zkratky 

(1) InfZ – Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (Informační zákon) 

  

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2
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SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 

Právní předpisy a další závazné dokumenty 

(1) Zákon č. 106 / 1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím, 

(Informační zákon) 

(2) Zákon č. 500 / 2004 Sb. ze dne 24. června 2004 správní řád 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/58370/1/2
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