Směrnice o poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (dále také „CDV“) je povinným subjektem dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), a to v souladu s ustanovením § 2 odstavce 1 tohoto zákona.

I. Vymezení pojmů
1. Informací se pro účely tohoto opatření rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v
jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného
záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu
zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
2. Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
3. Poskytování informací žadateli zajišťuje CDV na základě žádosti nebo zveřejněním.

II. Způsob podání žádosti.
1. Žádost o poskytnutí informace Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), musí být
podána v souladu se zákonem.
2. Žádost lze podat ústně, písemně, e-mailem nebo prostřednictvím elektronické
podatelny. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo
nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující,
je třeba podat žádost písemně.
3. a) žádost o poskytnutí informace lze podat ústně řediteli pro vědu a výzkum
b) žádost o poskytnutí informace lze podat e-mailem na adresu: cdv@cdv.cz
c) žádost o poskytnutí informace lze podat písemně na adresu:
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
ředitel pro vědu a výzkum
Líšeňská 33a
636 00 Brno

d) žádost o poskytnutí informace lze podat elektronicky, prostřednictvím elektronické
podatelny:
adresa elektronické podatelny – ID datové schránky: pzkgw87
III.
1.





Náležitosti podané žádosti

Z žádosti musí být zřejmé:
že je určená Centru dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV)
že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
co je požadováno,
kdo dotaz činí – fyzická osoba uvede: jméno, příjmení, datum narození, adresu
žadatele (je‐li odlišná od trvalého bydliště žadatele, žadatel uvede i adresu svého
trvalého bydliště a adresu pro doručování, liší – li se adresa pro doručování a adresa
trvalého bydliště), u právnických osob bude na žádosti o poskytnutí informace
uvedeno: název, sídlo a IČO, případně jméno statutárního zástupce či osoby pověřené
ve věci jednat, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se adresa sídla a adresa pro
doručování. Adresou pro doručování se rozumí rovněž elektronická adresa.

2. V souladu s platnou právní úpravou žádost podaná elektronicky nemusí být podepsána
elektronicky. Pokud je žádost podána elektronicky, musí být podána prostřednictvím
datové schránky CDV.
3. Neobsahuje‐li žádost všechny tyto údaje nebo jsou-li údaje uvedené žadatelem
nepravdivé, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a CDV proto
nebude řešena.
IV.

Postup při vyřizování žádosti

1. Za datum podání žádosti je považováno datum doručení žádosti Centru dopravního
výzkumu, v.v.i.
2. Pokud je požadovaná informace již zveřejněna, sdělí CDV žadateli ve lhůtě 7 dnů, kde
a jakým způsobem je zveřejněna.
3. V prvním stupni rozhoduje o vyřízení žádosti ředitel pro výzkum a vývoj a o odvolání
proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo části žádosti, o stížnosti proti nesprávnému
postupu nebo nesouhlasu s výší požadované úhrady, je k rozhodnutí příslušný vždy
ředitel CDV, a to v souladu s § 17 zákona č. 341/2005 Sb. v platném znění.
4. Ředitel pro výzkum a vývoj posoudí obsah žádosti a
a) pokud je žádost nesrozumitelná, příliš obecná nebo z obsahu žádosti není zřejmá
požadovaná informace, vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů od doručení žádosti, aby žádost
upřesnil; neupřesní‐li žadatel žádost ve lhůtě 30 dnů, nebude ředitel pro vědu a
výzkum žádost dále řešit,
b) v případě, že se žádost nevztahuje k činnosti CDV, bude tato žádost odložena a žadatel
bude o odložení vyrozuměn ve lhůtě 7 dnů,

c) poskytne informace, o něž žadatel žádá, ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti
nebo ode dne upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, nebo v
elektronické podobě,
d) v odůvodněných případech v souladu s podmínkami zákona č. 106/1999 Sb. žádost
nebo část žádosti odmítne,
e) v případě, že bude za poskytnutí žádosti požadována úhrada, písemně oznámí tuto
skutečnost žadateli spolu s informací o její celkové výši a vyzve žadatele k jejímu
zaplacení.
5. CDV neposkytne informaci, která se vztahuje výlučně k vnitřním pracovním pokynům
a personálním záležitostem. Dále neposkytne informace, které se vztahují k přípravě,
průběhu a projednávání výsledků kontrol a neposkytne informaci, která je předmětem
ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským, případně se
jedná o obchodní tajemství ve smyslu obchodního zákoníku.
V.

Zveřejnění informace

1. Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formách a jazycích, ve
kterých byla vytvořena. Pokud je taková informace zveřejněna v elektronické podobě,
musí být zveřejněna i ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití
uživatelem není omezováno.
2. Na „úřední desce“ na www.cdv.cz jsou ve smyslu § 5 odst. 1 zákona zveřejněny
následující informace:
a. důvod a způsob založení CDV, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje
svoji činnost;
b. přehled zákonných vnitřních předpisů CDV a dalších vybraných vnitřních předpisů;
c. popis organizační struktury;
d. místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost,
předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a
povinnostech osob;
e. sazebník úhrad za poskytování informací;
f. část výroční zprávy za předcházející kalendářní rok o činnosti CDV týkající se
poskytování informací (§ 18 zákona);
g. výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 zákona.

VI. Opravné prostředky
1.

Proti rozhodnutí ředitele pro výzkum a vývoj lze podat:



odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo části žádosti o poskytnutí
informace;
stížnost proti postupu při vyřizování žádosti o informace nebo v případě nesouhlasu
s požadovanou výši úhrady.



2.

Odvolání a stížnost lze podat písemně na adresu:
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Ředitel CDV
Líšeňská 33a
636 00 Brno
3.

Odvolání nebo stížnost musí obsahovat jméno a příjmení žadatele (jde‐li o fyzickou
osobu), název (jde‐li o právnickou osobu), adresu resp. sídlo, v čem je spatřeno
porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis. Pokud všechny tyto údaje odvolání
nebo stížnost obsahovat nebude, ředitel instituce odvolání odloží.
V.

Postup při řízení o odvolání nebo stížnosti

1. Ředitel instituce při rozhodování o stížnosti přezkoumá postup ředitele pro výzkum
a vývoj a rozhodne tak, že:
a)
b)
c)

postup ředitele pro výzkum a vývoj potvrdí;
zamítnutí žádosti potvrdí;
výši úhrady potvrdí.

2. Nebo vydá rozhodnutí pro ředitele pro výzkum a vývoj:
aby ve stanovené lhůtě (která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
ředitele instituce) odmítnuté žádosti vyhověl;
b) opravil postup;
c) snížil požadovanou výši úhrady.
a)

3. Ředitel instituce může záležitost převzít a informaci poskytnout sám.

VI.
1.
2.

Lhůty

Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů.
Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše
však o deset dní. Závažnými důvody jsou zejména:

a. vyhledání a sběr požadovaných informací v dalších divizích nebo jiných
organizačních složkách;
b. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací
požadovaných v jedné žádosti;
c. konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o
žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami CDV, které mají závažný zájem na
předmětu žádosti.
Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech informován, a to včas před
uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
4. Odvolání a stížnost je možno podat do 30 dnů ode dne:
3.




doručení informace;
doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti,



uplynutí lhůty (popř. prodloužené lhůty) pro poskytnutí informace, pokud ji žadatel
bez vysvětlení neobdržel.

5.

Ředitel instituce o odvolání nebo o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo
toto doručeno. Proti rozhodnutí ředitele instituce se nelze odvolat.
VII. Úhrada nákladů

1. V případě, že bude CDV za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí
tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení
musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady
vyčíslena
2. Nesplní-li CDV vůči žadateli oznamovací povinnost podle odstavce 1, ztrácí nárok na
úhradu nákladů.
3. Poskytnutí informace podle odstavce 1 je podmíněno zaplacením požadované úhrady.
Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí,
CDV žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta
pro vyřizování žádosti neběží.
VIII. Výroční zpráva
1. CDV zahrne do Výroční zprávy CDV samostatnou část s názvem "Poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
v platném znění" za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování
informací podle zákona a tohoto opatření obsahující údaje podle § 18 zákona.

Přehled nejdůležitějších předpisů, dle nichž CDV jedná a rozhoduje
Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z
veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře
výzkumu a vývoje)
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Ceník úhrady nákladů spojených s poskytováním informací
CDV – je oprávněno v souvislosti s poskytováním informací podle z. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádat úhradu nákladů
spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace
žadateli. CDV může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
1. Přímý materiál
Náklady na pořízení kopií (černobílé kopírování)
formát A4 jednostranný 2,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný 4,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný 6,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný 8,00 Kč/A3
Náklady na pořízení kopií (barevné kopírování)
formát A4 jednostranný dle pořizovacích nákladů
formát A3 jednostranný dle pořizovacích nákladů
Náklady na černobílý tisk na tiskárnách PC
formát A4 jednostranný 2,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný 3,00 Kč/A4
Náklady na černobílý a barevný tisk na plotru a barevné tiskárně
formát A4 černobílý 15,00 Kč/A4
formát A4 barevný čárový tisk 17,00 Kč/A4
formát A4 barevný plošný tisk 20,00 Kč/A4
Mapové listy (ofsetový tisk) 140,00 Kč/A4
Náklady na opatření technických nosičů dat
CD‐R, DVD‐R dle pořizovacích nákladů
2. Náklady na odeslání informací žadateli
Náklady na poštovní služby
listovní zásilky na dobírku/doporučené dle platných tarifů České pošty
balíkové zásilky na dobírku/doporučené dle platných tarifů České pošty
jiné dle platných tarifů České pošty
3. Osobní náklady
za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, za 1 hod. a za každou další započatou
hodinu (celkem počet hodin všech zaměstnanců, kteří vyhledané informace
zpracovávali) 350,- Kč/hod.
V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných povinným
subjektem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje‐li se
informace formou prodeje tohoto výtisku.
Platnost uvedených podmínek a sazebníku: od 15.12.2011

Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2005
Počet podaných žádostí o informace: 0
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2006
Počet podaných žádostí o informace: 0
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2007
Počet podaných žádostí o informace: 0
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2008
Počet podaných žádostí o informace: 0
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2009
Počet podaných žádostí o informace: 0
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010
Počet podaných žádostí o informace: 0

