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12.04.2017 

Vážený pane Vedrale, 

Drážní úřad, se sídlem Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 – Vinohrady, obdržel Vaše 
elektronické podání ze dne 30. 3. 2017, které obsahovalo žádost o informaci, jaké zaměstnance a 
v jakých pozicích v organizační struktuře Drážní úřad zaměstnává. Podání bylo adresované 
„personálnímu/HR oddělení“ Drážního úřadu. Podle jeho obsahu nelze mít za to, že se jedná 
o žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, byť v textu jste dvakrát odkaz na uvedený právní předpis použil. V podání jste 
výslovně uvedl, že žádáte o zveřejnitelný seznam zaměstnanců (jméno, příjmení, pracovní zařazení 
ve struktuře) ve strojově čitelném formátu dle 106/99 Sb. 

K této Vaší žádosti sdělujeme, že Vámi požadované informace jsou Drážním úřadem 
zveřejněny přehledně a způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném 
formátu, na https://www.ducr.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace/kontakty. 

Nad rámec Vám poskytujeme informaci, že podle § 4a „Poskytování informací na žádost“ 
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
je mimo jiné stanoveno, že cit.: „Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve 
formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, včetně k ní se vztahujících 
metadat, pokud tento zákon nestanoví jinak. Povinný subjekt není povinen měnit formát nebo jazyk 
informace ani vytvářet k informaci metadata, pokud by taková změna nebo vytvoření metadat byly 
pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; …“.   

K Vámi předestřenému odkazu na rozhodnutí rozšířeného senátu NSS, resp. rozsudku ze dne 
22. 10 2014, č. j.: 8 As 55/2012 – 62 podotýkáme, že předmětem tohoto judikátu je „informace 
o platech zaměstnanců, nikoli otázka formátu poskytované informace. 

S pozdravem 

          Ing. Jitka Kotásková 
                ředitelka odboru kanceláře 

         ředitele Drážního úřadu 
  

  


