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Výroční zpráva Ministerstva dopravy
(dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
V době od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 přijalo Ministerstvo dopravy celkem 412 podání
(žádostí, rozkladů, stížností, odvolání, atd.) v souvislosti s vyřizováním žádostí o informace dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).
Žádosti byly podávány především e-mailem a datovou schránkou prostřednictvím elektronické
podatelny Ministerstva dopravy, podstatně méně jich bylo zasíláno poštou.
Podávané žádosti se především týkaly:
- agendy řidičů a provozu vozidel na pozemních komunikacích,
- veřejné drážní osobní dopravy,
- správy registrů vozidel,
- správy registrů řidičů,
- plánování, financování a výstavby infrastruktury,
- dopravního značení na pozemních komunikacích,
- správních řízení a právních předpisů,
- veřejných zakázek,
- dopravní problematiky související s pandemií Covid – 19.

Ministerstvo dopravy v roce 2020 přijalo za náklady na poskytnuté informace celkem 3 800 Kč.
Ministerstvo dopravy České republiky o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2020
zveřejňuje následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace celkem: 368
Nadto ministerstvo poskytlo dalších 53
č. 106/1999 Sb.

odpovědí v souladu s § 4a odst. 2 písm. f) zákona

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti celkem: 41
z toho počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 15
c) počet podaných rozkladů proti rozhodnutí Ministerstva dopravy celkem: 5
d) počet podaných odvolání, které vyřizuje Ministerstvo dopravy jako odvolací orgán celkem:
27
e) počet podaných stížností, které vyřizuje Ministerstvo dopravy jako odvolací orgán
celkem: 12
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stížnosti přednostně směřovaly na nevyřízení žádostí ve lhůtě, neposkytnutí informací, proti
výši úhrady
f) počet stížností podaných podle §16a zákona č. 106/1999 Sb. proti postupu Ministerstva
dopravy v roce 2020 celkem: 7
5 stížností proti postupu Ministerstva dopravy podle § 16a, odst. 1, písm. a) - c) InfZ,
2 stížnosti podle § 16a, odst. 1 písm. d) InfZ (proti výši úhrady)
Z toho bylo:
6 stížností bylo vyřešeno dle §16a, odst. 6 písm. a) - postup ministerstva byl nadřízeným
orgánem potvrzen
1 stížnost byla prostým vyrozuměním nadřízeným orgánem odložena, neboť byla podána
předčasně
g) počet podaných žádostí o uplatnění opatření proti nečinnosti dle § 80 odst. 6 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád celkem: 3
h) výhradní licence v roce 2020 nebyly Ministerstvem dopravy poskytnuty.
i)

počet žádostí o uplatnění náhrady škody dle zákona č. 82/1998 Sb. v souvislosti
s vyřizováním žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.: 0

Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech
a povinnostech podle tohoto zákona: 0 Kč
V hodnoceném období 2020 ne přijalo Ministerstvo dopravy žádné rozhodnutí soudů ve věci žalob
proti rozhodnutí Ministerstva dopravy.
V Praze dne 26. února 2021
Mgr. Jakub Stadler
ředitel
Odbor komunikace
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