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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 12. června 2019 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), týkající se dotazu: 

 „Které zákony spadají do působnosti vašeho ministerstva a které z nich byly, případně budou 

letos novelizovány, a také co se v těchto zákonech bude přesně novelizovat.“ 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Žádost o informace podaná ve  smyslu zákona č. 106/1999 Sb. fyzickou osobou musí podle § 14 

odst. 2 tohoto zákona obsahovat tyto konkrétní údaje: jméno, příjmení, datum narození a 

adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li osoba přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště 

a adresu pro doručování. 

Vzhledem k tomu, že ve své žádosti neuvádíte výše zmíněné údaje, vyzvali jsme Vás dne 14. 

června 2019 podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. k doplnění žádosti. Žádost jste 

do 30 dnů ode dne doručení této výzvy nedoplnil. 

Z výše uvedeného důvodu MŽP podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost 

o informace odkládá. 

Zároveň Vám sdělujeme, že právní předpisy náležející do gesce Ministerstva životního prostředí 

jsou k dispozici na internetových stránkách ministerstva: 

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/  

 

Minulé, probíhající nebo předpokládané novelizace v roce 2019 jsou obsaženy v Plánu 

legislativních prací vlády na rok 2019: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-

dokumenty/plan-legislativnich-praci-vlady-na-rok-2019-170977/ 

Popř. je tato informace vzhledem k MŽP souhrnně obsažena v příloze č. 1 k usnesení vlády č. 

830 ze dne 12. prosince 2018, viz str. 4 až 6: https://apps.odok.cz/attachment/-

/down/RCIAB7LDD7FN  
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Obecně lze říci, že důvodem novelizace je buď implementace právních předpisů EU nebo úkoly 

obsažené v Programovém prohlášení vlády, viz rovněž příloha č. 1 k usnesení vlády č. 830 ze 

dne 12. prosince 2018, viz str. 4 až 6: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAB7LDD7FN 

  

Všechny předmětné novelizace nicméně nyní probíhají a lze odkázat na jednotlivé návrhy 

zákonů, které jsou dostupné v aplikaci eKLEP pro veřejnost, a jejichž součástí je i důvodová 

zpráva s podrobným popisem navrhovaných změn: https://apps.odok.cz/veklep-news.   

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 

mailto:posta@mzp.cz
http://www.mzp.cz/
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAB7LDD7FN
https://apps.odok.cz/veklep-news

