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Směrnice č. 23/2017 ke dni 2. 1. 2017 

 

 

Směrnice o svobodném přístupu k informacím 
 

 
Tato směrnice se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném 
znění (dále jen „zákon“). 
 
1. Městská knihovna v Českém Krumlově (dále jen „knihovna“) je povinným subjektem podle § 2 

odst. 1 zákona. 

 

2. Žádost o informace dle zákona může podat fyzická či právnická osoba, která splní formální 

záležitosti dané zákonem. Žádost může být podána: 

 V písemné podobě na adresu knihovny: Horní 155, 381 01, Český Krumlov – Vnitřní 

Město. 

 Datovou schránkou: ID yr8unzq. 

 V elektronické podobě na adresu: reditel@knih-ck.cz.  

 

3. Ředitel knihovny zastupuje knihovnu a rozhoduje o poskytnutí informací dle výše uvedeného 

zákona. Pokud není žádost přesná, vyzve knihovna žadatele k upřesnění do 7 dnů 

od obdržení žádosti. Pokud žadatel žádost nedoplní, je po 30 dnech odložena. 

 

4. Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti knihovny, je odložena. O odložení 

je žadatel informován do 7 dnů od doručení žádosti. 

 

5. Pokud je rozhodnuto o odmítnutí poskytnutí informace, může žadatel využít odvolání. 

Odvolání se podává prostřednictvím knihovny, která jej do 15 dnů od obdržení předá Městu 

Český Krumlov k vyřízení. Nadřízený orgán rozhodne do 15 dnů od obdržení odvolání 

a přezkoumá postup. Nadřízený orgán může: 

 Potvrdit správnost postupu. 

 Přikázat povinnému subjektu, aby žádost vyřídil. 

 Věc převzít a vyřídit sám. 

 

6. Zveřejněné informace: 

Žadateli je sděleno, kde je uvedená informace zveřejněna, nejpozději do 7 dnů od obdržení 

žádosti. 
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7. Pokud informace není zveřejněna, je nutné do 15 kalendářních dnů informaci poskytnout. 

Lhůtu lze prodloužit o 10 dnů s ohledem na časovou náročnost zpracování informace, žadatel 

však musí být o prodloužení informován. 

 

8. Zveřejněné elektronické informace (na www.knih-ck.cz): 

 Zřizovací listina Městské knihovny v Českém Krumlově 

 Organizační řád Městské knihovny v Českém Krumlově 

 Knihovní řád Městské knihovny v Českém Krumlově 

 Zprávy o činnosti Městské knihovny v Českém Krumlově 

 Povinně poskytované informace dle zákona č. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. 

 Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 

9. Výše úhrady za poskytnutí informace zahrnuje: 

 Náklady spojené s pořízením kopií či tisků dle aktuálního ceníku knihovny: 

Kopírování či tisk – A4 jednostranné:   2 Kč 

Kopírování či tisk – A4 oboustranné:    4 Kč 

Kopírování či tisk – A3 jednostranné:   4 Kč 

Kopírování či tisk – A3 oboustranné:     8 Kč 

 Náklady na poštovné podle aktuálního ceníku České pošty. 

 Hodinovou mzdu ve výši 150 Kč za hodinu při mimořádně rozsáhlém vyhledávání 

informací. 

 

10. Rozsah práce musí být stanoven předem. O celkové výši úhrady musí být žadatel předem 

informován. Pokud tak není učiněno, ztrácí knihovna nárok na úhradu nákladů. 

 

11. Pokud žadatel neprovede úhradu předem, a to do 60 dnů na bankovní účet knihovny 

6236241/0100, knihovna žádost odloží. Požadovaná informace je zpracována až poté, co je 

úhrada prokazatelně dle výpisu na bankovním účtu knihovny. 

 
 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 2. 1. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Nechvíle 

ředitel 

http://www.knih-ck.cz/

