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Poskytnutí informace a výzva k upřesnění žádosti podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím 
 
 
Vážená paní, 

Ministerstvu financí byla dne 29. února 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících 
se statistických údajů odborů, které se zabývaly v rámci své činnosti regulací 
hazardních her na území ČR, a to odborů 34 a 73.  
1. Kolik bylo v rámci činnosti výše uvedených odborů evidováno čísel jednacích mezi 
lety 2010 a 2020.  
2. V návaznosti na první dotaz pak informaci, kolik z těchto čísel jednacích se týkalo 
všech dokumentů, které byly vyhotoveny v rámci těchto správních řízení k jejichž 
vedení byl konkrétní odbor příslušný.“ 
 

Ministerstvo financí Vám informace požadované pod bodem prvním poskytuje 
v příloze dopisu ve formátu tabulky MS Excel. 

Ke druhému bodu žádosti Vám ministerstvo sděluje následující. Podle § 14 odst. 5 
písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt vyzve žadatele k upřesnění žádosti 
v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, 
nebo je formulována příliš obecně. 
 
Váš dotaz není srozumitelný a ve Vaší odpovědi na tuto výzvu je třeba jej blíže 
rozvést a upřesnit. Aby bylo ministerstvo schopné Vaši žádost vyřídit, je nutné blíže 
popsat, co máte na mysli, když požadujete informaci „kolik z těchto čísel jednacích 
se týkalo všech dokumentů, které byly vyhotoveny v rámci těchto správních řízení“ 
(pozn. číslem jednacím se rozumí evidenční znak dokumentu v rámci evidence 
dokumentů, jehož tvar vychází z požadavků právních předpisů).  

S ohledem na výše uvedené Vás ministerstvo vyzývá v tomto bodě k upřesnění Vaší 
žádosti. Podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. v případě, že žadatel  
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do 30 dnů ode dne doručení této výzvy svou žádost neupřesní, rozhodne povinný 
subjekt o jejím odmítnutí. 
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