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Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace
Dne 22.9.2017 jsem v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, podal žádost o poskytnutí informace, kdo rozhoduje (které konkrétní osoby) o zařazení či
nezařazení obdržených článků do Strančického zpravodaje.
Dne 4.10.2017 jsem obdržel informaci, že článek, který jsem zaslal k uveřejnění, „byl bohužel v rámci
přesunu mezi redakcí a tiskovou úpravou opomenut, ale následně vydán v dalším periodiku“, a že „o
zařazení článků do zpravodaje rozhoduje Redakční rada Strančického zpravodaje“.
Vzhledem k tomu, že v poslední době mi byl uveřejněn pouze 1 článek ze 4 zaslaných, že v žádosti
jsem výslovně požadoval uvedení konkrétních osob rozhodujících o zařazování článků, a že z dříve
poskytnutých informací vyplývá, že neexistují žádné doklady o činnosti redakční rady, podal jsem dne
5.10.2017 stížnost na postup povinného subjektu podle § 16a odst. 1) písm. c) a žádal v ní poskytnutí
úplné a pravdivé informace dle původní žádosti a upřesnění, kterého konkrétního článku se poskytnutá
informace o přesunutí článku týkala.
Dne 11.10.2017 jsem obdržel odpověď na stížnost, ve které se uvádí, že poskytnutá informace se týká
článku zaslaného 12.7.2017, že dva články zaslané 16.9.2017 byly uveřejněny v říjnovém čísle a článek
zaslaný 20.9.2017 bude otištěn v následujícím vydání. Dále uvádíte, že články které obdržíte, předáváte
do tisku a není proto třeba určovat osobu, která o zařazení rozhoduje.
Za poskytnuté upřesnění ohledně opožděného otištění článku vám děkuji, nicméně dne 16.9.2017 jsem
neposílal k uveřejnění žádné články, ale doplňující informaci ke dvěma článkům zaslaným k uveřejnění
15.6.2017 a 16.6.2017. Tyto články nikdy uveřejněny nebyly a o jejich nezařazení do tisku tedy někdo
musel rozhodnout (ostatně jako o dalších neuveřejněných článcích v předchozích letech). Vámi
poskytnutá informace je tedy částečně nepravdivá.
Z uvedeného důvodu podávám další stížnost podle § 16a odst. 1 písm. c) a žádám o poskytnutí úplných
a pravdivých informací podle původní žádosti.
Pro upřesnění dodávám, že pokud byl uvedený postup (předávání všech obdržených článků do tisku)
zaveden až po obdržení neotištěných článků v červnu 2017, bude za poskytnutí požadované informace
považováno uvedení osob, které o jejich nezařazení do tisku rozhodli v době před zavedením tohoto
postupu.
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