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           Zákon o svobodném 
přístupu k informacím v praxi 

                 Výsledky dotazníkového šetření  



» analýza vymahatelnosti zákona č. 106/1999 Sb. 
» legislativní plán prací 
» kulatý stůl na jaře 2014 
» hypotéza: Samosprávy jsou zatíženy kverulantními 
žadateli 
» nedostatek informací, pro tvorbu vhodných 
doporučení 
» Cíl: zjištění existence / případně rozsahu problému 
opakovaných žádostí stejného žadatele(*kverulantních 
žadatelů) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a 
návrh vhodných doporučení 
 

Východiska a cíle šetření 



Okruhy dotazů – na co jsme se ptali? 

» počet zaměstnanců úřadu 
» rozsah poskytování informací 
» opakované žádosti stejného žadatele – jejich 
rozsah a obsah 
» poradenství a další možnosti řešení 
 
 
 



» 15.8.2014 - 31.10.2014  sběr dat 
» distribuce MV, web Oživení, SMOČR 
» 820 respondentů - obcí (13 % obcí ČR) 
» dotazník byl vyplňován anonymně 
 
 
 

Základní parametry šetření 



Podíl typu obcí na celkovém vzorku 

» celkový počet obyvatel analyzovaných obcí 2.929.674 
» nejčastěji odpovídali obce s počtem obyvatel 656 
(*medián) 
 
 
 



Kolik obcí z jakého kraje odpovídalo? 
 
 
 



Přijaté žádosti o informace - ročně 

 
 

» dotazované obce odpovídaly dohromady celkem 5978 
žádostí 
» průměrný počet žádostí na obyvatele byl 0,002 žádosti, 
tzn. 1 žádost připadala zhruba na 500 obyvatel 
» 17% obcí neobdrželo žádnou žádost o informace 
 
 
 



Zatížení obcí dle skladby zaměstnanců 
úřadu (ročně) 

 
 

 
 

(*mimořádně rozsáhlým vyhledáváním rozumějme poskytování informací, které zásadně 
ovlivňuje chod úřadu, tj. zásadně ovlivňuje výkon běžných pracovních činností) 

Počet zaměstnanců úřadu 0-1 2-3 4-10 11 a více Celkem 

Průměrný počet obdržených žádostí 3,70 5,00 5,34 16,23 7,29 

Průměrný počet žádostí na zaměstnance 4,85 2,20 0,96 0,42 2,31 

Průměrný počet mimořádných žádostí* na zaměstnance 1,64 0,61 0,20 0,10 0,71 



Setkáváte se s opakovanými žádostmi 
stejného žadatele? 

 
 



Průměrný počet žádostí opakovaného 
žadatele ročně 
 

 
 



Na co se opakovaní žadatelé ptají? 
 

 
 



Zneužití objektivních důvodů pro získání 
informací 
 

 
 



Shledáváte současné poradenství v oblasti 
InfZ dostatečným? 

 
 

Počet zaměstnanců úřadu 0-1 2-3 4-10 11 a více 

Shledáváte současné poradenství dostatečným? ANO 67% 66% 74% 64% 

Uvítal/a byste jeho větší rozsah? ANO 57% 64% 61% 63% 

Vede proaktivní zveřejňování ke snížení počtu žádostí? ANO 50% 56% 58% 57% 

Uvítal/a byste úřad, který by řešil „problémové“ žádosti? ANO 66% 67% 62% 64% 

Uvítal/a byste informační příkaz? ANO 55% 62% 59% 57% 



Závěry a doporučení 
 

 
 

» hypotéza zatížení samospráv kverulantními žadateli se 
na sledovaném vzorku nepotvrdila 
» samosprávy s nejmenším počtem zaměstnanců (0-1) 
sice dostávají nejméně žádostí, tento počet ale 
představuje několikanásobně větší zátěž v porovnání s 
většími úřady; 2 žádosti ročně vyžadující mimořádně 
rozsáhlé vyhledávání tak mohou ovlivnit chod úřadu 
» cca 40% samospráv vnímá jako nedostatečné 
poradenství 
» více než polovina respondentů uvádí proaktivní 
zveřejňování jako cestu ke snížení počtu žádostí 
   
 



Poděkování: 
 
Ministerstvu vnitra a Svazu měst obcí a samospráv ČR 
za pomoc s distribucí dotazníku 
 
Oldřichu Kužílkovi za konzultaci dotazníku 
 
Kontakt: 
lenka.frankova@oziveni.cz 
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