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FrýTajm Osek, příspěvková organizace 

V Oseku dne 3.1.2023 

 

 

 
 

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen ,,zákon,,) s účinností od 1. 1. 2000 musí každý povinný subjekt, vždy do 1. března, zveřejnit výroční zprávu za 

předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.  

A. Počet podaných žádostí o informace 

V roce 2022 byly na příspěvkovou organizaci FrýTajm Osek podány celkem 0 písemných žádosti o poskytnutí informací. 

Žádosti byly řádně zaevidovány a vyřízeny v zákonné lhůtě v kanceláří FrýTajmu Osek.  

Ústní žádosti o poskytnutí informací se podle zákona o svobodném přístupu k informacím neevidují, a proto nejsou ve 

výroční zprávě uvedeny. 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o částečném odmítnutí žádosti, nebylo v roce 2022 vydáno. 

B. Počet vydaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí 

Proti rozhodnutí nebylo v roce 2022 podáno žádné odvolání. 

C. Rozsudek soudu 

Žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebyl v roce 2022 vydán. 

D. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 

V roce 2022 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

E. Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím, důvody 

podání stížností a stručný popis způsobů vyřízení stížností 

Počet stížností Důvod stížnosti Způsob vyřízení 

0 - - 
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F. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím 

Povinné subjekty jsou oprávněny v souvislosti s poskytováním informací žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout 

náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt si 

může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona ve 

spojení s § 17 téhož zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za 

poskytování informací, schvaluje ředitel příspěvkové organizace FrýTajm Osek, a to vždy na účetní období kalendářního 

roku následujícího, sazebník úhrad za poskytování informací. Pro rok 2022 platil sazebník úhrad schválený ředitelem 

příspěvkové organizace dne 27.4.2020.  

V roce 2022 nebyla zpoplatněna žádná žádost. 
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               Ing. Jiří Hlinka 

   ředitel příspěvkové organizace  


