Divize královéhradecká
navrhuje schválit dokument o poskytování informací orgány ČSTS. Tento dokument navrhuje připojit
k návrhu stanov a schválit jej valným shromážděním. Dokument je současně předkládán vytvořené
pracovní skupině pro zpracování připomínek k navržené úpravě stanov.
Důvod předložení a cíl:
Dokument má zajistit transparentnost všech činností ČSTS a právo členů získat informace o činnosti ČSTS.
Důvodová zpráva:
Právo na informace je na ústavní úrovni v českém právním řádu zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv
a svobod.
Předložený návrh má za cíl zjednodušení přístupu k informacím pro členy ČSTS, efektivnější
vymahatelnost práva na informace a přizpůsobení rozvoji informačních technologií v podmínkách praxe.
Předpis je základním nástrojem pro přístup k informacím v ČSTS. Realizuje čl. 17. Listiny základních práv a
svobod v té části, kde je uvedeno právo svobodně vyhledávat a přijímat informace.
Předpis nevykazuje znaky diskriminace ani nepřípustné dopady na ochranu soukromí a osobních údajů.
V rovině aktivního poskytování informací orgány ČSTS nedostatečně plní povinnost zveřejňovat základní
informace o své činnosti. Zároveň je struktura zveřejňovaných informací překonaná a nevystihuje klíčové
informace, které se v dnešní době očekávají od orgánů ČSTS. Povinnost zveřejňovat informace není často
realizovaná, bývá ignorovaná, nebo je plněna formalisticky, že její přínos je pro členy ČSTS malý.
Významným aspektem úpravy je poskytování informací na žádost. V této oblasti dochází (vedle hladkého
a rychlého poskytnutí informací) ke zcela nepřijatelným průtahům i úmyslně chybnému právnímu
posouzení požadovaných informací, a tím k jejich neoprávněnému odepírání. Žadatel často nemůže
získat informaci, na kterou má právo. Žadatel nemá možnost své právo realizovat, nemá možnost obrátit
se na soud. Zásadním způsobem je tak porušeno nejen právo na informace, ale i článek 4 Ústavy ČR
(Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci).
Negativní dopad nízké vymahatelnosti práva na informace se projevuje tak, že žadatel, pokud se
k oprávněně požadované informaci dostane, bývá již hodnota takové informace nulová. Je třeba zlepšit
fungování systému poskytování informací a je nutná hlubší reforma systému.
Sledují se cíle (návrh v tomto ohledu postupuje směrem vyvolat zamýšlené důsledky):
• Transparentnost a speciální přístup k informacím v zájmu členů ČSTS
• Statistiky
• Promyšlené aktivní zveřejňování informací orgány ČSTS
• Rychlost zveřejňování a poskytování informací
• Nakládání s informacemi
• Přínos informací pro opakované použití pro rozvoj ČSTS a ekonomiky ČSTS
• Vzdělávání
• Seznamování veřejnosti s možnostmi a rozumnou mírou požadavků na přístup k informacím
• Mezinárodní kontakty s institucemi
• Sledování legislativy, zasahující do práva na informace
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•
•
•

Hospodářský efekt a důvěra v činnost ČSTS (včas podané informace přispějí k aktivitě členů ČSTS,
stejné platí o důvěře v systém ČSTS, informace mohou přispět k rozvoji a hospodářskému efektu,
hospodářskému růstu /myšleno nejen finančně/, k růstu efektivity)
Zvýšení vynutitelnosti poskytování informací
a další funkce

Dotčeni jsou jak tzv. povinné subjekty, tedy subjekty mající povinnost poskytovat informace, tak i
potenciální žadatelé o informace – členové a orgány ČSTS.
Cílem je zvýšení rychlosti získání informace a zjednodušení obrany žadatelů proti případným obstrukčním
postupům ze strany povinných subjektů.
Dalším cílem je vyjasnění a usnadnění postupů a formy, kterými povinné subjekty poskytují informace.
Opatření by měla zjednodušit a zefektivnit svobodný přístup k informacím v rámci ČSTS.
• Změna procesu poskytování informací
• Změna formy aktivního zveřejňování
• Zavedení informačního příkazu při uplatňování opravných prostředků při vyřízení žádosti
• Zavedení možnosti odmítnout zjevně nerozumnou žádost (kverulační, zneužívající právo na
informace k obtěžování povinného subjektu)
• Zavedení sankcí při porušení povinnosti poskytnout informace

Předložený návrh nevyvolá žádné negativní dopady, nemá dopad na rovnost mužů a žen, resp.
z hlediska zákazu diskriminace.
Předložený návrh nemá žádná korupční rizika, naopak, posilováním transparentnosti a snižováním
prostoru pro „výkladovou libovůli legislativy ČSTS“ může mít pozitivní vliv na zvyšování informovanosti
nejen členů, ale i veřejnosti, a tím pádem i posílení veřejné kontroly povinných subjektů.
Navrhovaná úprava je v souladu s právem v ČR.

Za divizi královéhradeckou zpracoval:
Mgr. Josef Koubek předseda představenstva divize č.8
Elektronicky podepsáno
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Poskytování informací
§1
Tento předpis upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného
přístupu k těmto informacím. Předpis je úrovně 2 - schvalován členskou schůzí ČSTS.
§ 2 Povinnost poskytovat informace
(1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto předpisu povinnost poskytovat informace vztahující se k
jejich působnosti, jsou orgány ČSTS.
(2) Předpis se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a
dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně
náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.
(3) Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových
informací.
§ 3 Základní pojmy
(1) Žadatelem pro účel tohoto předpisu je každý člen ČSTS, případně orgán ČSTS, který žádá o informaci,
vyjma členů přidružených.
(2) Možností dálkového přístupu pro účel tohoto předpisu je přístup k informaci neomezeného okruhu
žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací.
(3) Informací se pro účely tohoto předpisu rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě,
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v
elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
(4) Informací podle tohoto předpisu není počítačový program.
(5) Zveřejněnou informací pro účel tohoto předpisu je taková informace, která může být vždy znovu
vyhledána a získána a je s možností dálkového přístupu. Zejména je takovou informací informace vydaná
na nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace a informace vystavená na webu ČSTS.
(6) Doprovodnou informací pro účel tohoto předpisu je taková informace, která úzce souvisí s
požadovanou informací (například informace o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po
kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech).
§ 4 Poskytování informací
(1) Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.
(2) Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla
vytvořena. Pokud je taková informace zveřejněna v elektronické podobě, musí být zveřejněna i ve
formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není omezováno.
(3) Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve formátech podle obsahu žádosti o
poskytnutí informace, pokud tento předpis nestanoví jinak. Povinné subjekty nejsou povinny měnit
formát informace, pokud by taková změna byla pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto
případě vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu, ve kterých byla vytvořena.
(4) Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt
nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto předpisem.
(5) Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované
informace, poskytnou povinné subjekty informaci v elektronické podobě.
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§ 5 Zveřejňování informací
(1) Každý povinný subjekt musí žadateli umožnit pořízení kopií listin a na webu ČSTS zveřejnit tyto
informace:
a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji
činnost,
b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či
stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech
osob,
c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o
právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti
kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a
označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,
d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání, a
to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,
e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které
stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva žadatele
ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k
nahlédnutí,
f) sazebník úhrad za poskytování informací, poskytnutí informace elektronickou formou je zdarma, kopie
pořízená vlastními prostředky je zdarma (např. kopie listin vlastním fotoaparátem)
h) adresu elektronické podatelny.
(2) Povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v úředních hodinách zpřístupnit
a) předpisy vydávané v rámci jejich působnosti,
b) seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být
poskytnuty podle tohoto předpisu a to tak, aby do nich mohl žadatel nahlédnout a pořídit si opis, výpis
nebo kopii.
(3) Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo
mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci
vyjadřující jejich obsah.
(4) Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 a 2 též způsobem
umožňujícím dálkový přístup. V případě informací uvedených v odstavci 2 písm. a) postačuje ke splnění
této povinnosti uvedení odkazu na místo, kde jsou tyto informace již zveřejněny způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(5) Povinné subjekty, které vedou a spravují registry, evidence, seznamy nebo rejstříky obsahující
informace, které jsou na základě zvláštního předpisu každému přístupné, jsou tyto informace povinny
zveřejňovat v přehledné formě způsobem umožňujícím i dálkový přístup.
(6) Povinnost zveřejnit informace podle odstavců 4 a 5 splní povinný subjekt tím, že je způsobem
umožňujícím dálkový přístup bez zbytečného odkladu zpřístupní na webu ČSTS.
§ 6 Povinnost odkázat na zveřejněnou informaci
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(1) Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný
subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje
umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.
(2) Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne.
§ 7 Ochrana utajovaných informací
Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž
žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
§ 8a Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje
povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
§ 8b Příjemci prostředků
(1) Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě (§ 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.),
které poskytl prostředky z ČSTS.
(2) Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok
narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých prostředků.
§ 9 Ochrana obchodního tajemství
(1) Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím (§ 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník), povinný subjekt ji neposkytne.
(2) Při poskytování informace, která se týká používání prostředků ČSTS, se nepovažuje poskytnutí
informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.
§ 10 Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
Získané informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, povinný subjekt
podle tohoto předpisu neposkytne.
§ 11 Další omezení práva na informace
(1) Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
a) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům povinného subjektu, nebo
b) jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud předpis
nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.
(2) Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
a) jde o informaci vzniklou bez použití prostředků ČSTS, která byla předána osobou, jíž takovouto
povinnost předpis neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
b) ji zveřejňuje na základě zvláštního předpisu a v předem stanovených pravidelných obdobích až do
nejbližšího následujícího období, nebo
c) by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
(3) Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové,
dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního předpisu, podle kterého se na ně
vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se
neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho
činností.
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(4) Povinné subjekty dále neposkytnou informace o probíhajícím trestním řízení, rozhodovací činnosti
soudů, s výjimkou pravomocných rozsudků
(5) Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv
souvisejících s právem autorským
§ 12 Podmínky omezení
Všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované informace
včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví předpis. Právo odepřít
informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných případech povinný
subjekt ověří, zda důvod odepření trvá.
§ 13 Žádost o poskytnutí informace
(1) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby
elektronických komunikací.
(2) Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci
poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
(3) Ustanovení § 14 až 16a platí pouze pro žádosti podané písemně.
§ 14 Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace
(1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
(2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá
poskytnutí informace ve smyslu tohoto předpisu. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum
narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a
adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede
název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro
doručování se rozumí též elektronická adresa.
(3) Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného
subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí
podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
(4) Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li
elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto předpisu.
(5) Povinný subjekt posoudí žádost a:
a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle
tohoto předpisu, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li
žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je
formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil,
neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto
odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
d) nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode
dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění
(6) O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
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(7) Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce 5 písm. d) může povinný subjekt prodloužit ze
závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny
vyřizující žádost,
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné
žádosti,
c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi
dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před
uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
§ 15 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
(1) Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí
o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s
výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
(2) Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích
osob k předmětu práva autorského, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k
tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva
autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.
§ 16 Odvolání
(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů
ode dne doručení odvolání.
(3) Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.
§ 16a Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace a
nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o
odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 2, požadovanou v souvislosti s poskytováním
informací.
(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní
povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 2,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
(4) O stížnosti rozhoduje odvolací orgán.
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(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu do 7 dnů ode dne,
kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou
informaci, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6) Odvolací orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup
povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne
doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti
(7) Odvolací orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného
subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných
celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne
doručení rozhodnutí odvolacího orgánu, zjednal nápravu. Pokud povinný subjekt nápravu ve lhůtě
nezjedná, je za zjednání nápravy odpovědná osoba povinného subjektu automaticky zbavena funkce
k 16. dni od doručení rozhodnutí odvolacího orgánu; nápravu poté zjedná odvolací orgán ve lhůtě 10 dnů
od oznámení žadatele o nevyhovění rozhodnutí, které vydal odvolací orgán.
(8) Odvolací orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a)
nebo c) postupovat obdobně.
(11) Pokud je odvolacím orgánem zamítnuto odvolání nebo stížnost, může žadatel využít opravných
prostředků dle jednacího řádu ČSTS
§ 17 Hrazení nákladů
(1) Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která
nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním
informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
(2) V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto
skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na
základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.
(3) Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost podle odstavce 2, ztrácí nárok na
úhradu nákladů.
(4) Poskytnutí informace podle odstavce 2 je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Po dobu
vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.
(5) Úhrada je příjmem povinného subjektu.
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