
SILNICE I LK' 
Váš dopis č.j.: žádost č. 1,2

Ze dne: 21. 2. 2022 

Žadatel:  1 

Naše č.j.: 359220080 

Vyřizuje:  

Telefon: 488 043 235 

e-mail: info@silnicelk.cz

Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 

Společnost Silnice LK a.s., IČO: 287 46 503, se sídlem československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec 
nad Nisou (dále jen „Silnice LK") obdržela dne 21. 2. 2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lnfoZ"), v níž požadujete 
poskytnutí těchto informací:
         1) jaká je výše odměn představenstva (po členech představenstva) Silnic LK za poslední 4 roky, včetně           
těch aktuálních;
         2)  výsledky kontroly, kterou provedli pracovníci Krajské správy Silnic Libereckého kraje a která se týká 
jízd vozidel zavážejících asfaltovou směs na běžnou údržbu komunikací a faktury dokládající kolik, kde a jaké 
množství bylo proplaceno asfaltové směsi a zda některé množství asfaltové směsi nebylo použito v rozporu s 
účelem, na který byla určena. 

Podle§ 17 odst.1 lnfoZ jsou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu 
ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a 
s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání 
informací. 

Společnost Silnice LK má na svých stránkách zveřejněný sazebník úhrad za poskytnutí informací dle lnfoZ 
(dostupný na https://silnicelk.cz/getFile/id:461359/Hrazeni nakladu .pdf). Podle tohoto sazebníku 
společnost Silnice LK může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, kterým se rozumí 
takové vyhledávání, kdy doba zpracování a vyhledání informace přesáhne 1 hod. práce. Podle bodu 7. 
sazebníku pak činí úhrada za každou hodinu práce 500,- Kč. 

Společnost Silnice LK k tomu uvádí, že žadatel ve své žádosti pod bodem b) výše požaduje velký rozsah 
informací, kdy zejm. vyhledání a zpracování faktur dokládajících kolik, kde a jaké množství bylo proplaceno 
asfaltové směsi a zda některé množství asfaltové směsi nebylo použito v rozporu s účelem, na který byla 
určena, přesahuje obvyklou agendu společnosti Silnice LK (údržba silnic na území Libereckého kraje) a je zátěží 
nad běžnou agendu „veřejné správy jako služby veřejnosti". 

Jelikož informace požadované tazatelem pod písm. 2) nejsou dosud nikde uveřejněny, společnost Silnice LK 
před jejich poskytnutím bude povinna tyto informace zpracovat a anonymizovat v nich veškeré údaje, které 
v souladu s lnfoZ nelze poskytnout - jedná se zejména o informace týkající se osobnosti, projevů osobní 
povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, neboť jejich poskytnutí bylo v rozporu s právními předpisy 
upravujícími jejich ochranu (srov.§ 8a lnfoZ). 

Silnice LK a.s. 

Československé armády 4805/24 
466 05 Jablonec nad Nisou 

T: +420 488 043 235 
E: info@silnicelk.cz 

W: www.silnicelk.cz 

IČO: 28746503 
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Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Krajským 
soudem v Ústí nad Labem oddil 8, vložka 2197 






