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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 15. února 2021 Vaši žádost 

o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). 

Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

Otázky se týkají roku 2020  

1. počet podaných žádostí o informace 

2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

3. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

- způsob vyřízení 

4. počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

- způsob vyřízení 

5. počet podaných žalob ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o   

odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 

- způsob vyřízení 

6. počet poskytnutých náhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence 

7. počet stížností podaných podle § 16a 

- důvody podání 

- způsob vyřízení 

8. počet informací vydaných za úhradu nákladů 

- vybráno celkem Kč 
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9. počet případů, kdy byla překročena lhůta pro poskytnutí informace v letech 2015 - 2020 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) Počet podaných žádostí o informace bylo 142, z nich 129 vyřízeno a 13 odloženo. 

Ad 2)  Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí bylo 30 (včetně rozhodnutí o odmítnutí        

žádosti v části).   

Ad 3), 4) Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí bylo 7. Z toho bylo jednomu 

rozkladu vyhověno prvoinstančním orgánem v autoremeduře. Jeden rozklad ministerstvo 

posoudilo dle obsahu jako stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Další čtyři 

rozklady byly projednány v rozkladové komisi, přičemž rozhodnutí ministra zatím nebylo 

vydáno. Jeden rozklad byl předán rozkladové komisi k projednání. 

Ad 5) V roce 2020 byla podána jedna žaloba. Žaloba byla vzata zpět a soudní řízení bylo zastaveno. 

Ad 6) 0. 

Ad 7) V roce 2020 byly podány 2 stížnosti podle § 16a. Jedna stížnost se týkala neposkytnutí 

požadovaných informací a vyřízení žádosti odložením. Ministerstvo stížnosti zcela vyhovělo 

a požadované informace žadateli poskytlo. Další stížnost se týkala poskytnutí 

požadovaných informací pouze částečně. Ministr životního prostředí svým rozhodnutím 

přikázal ministerstvu nové vyřízení žádosti. V novém vyřízení žádosti ministerstvo žádost 

rozhodnutím odmítlo pro neexistenci informace. Proti rozhodnutí ministerstva podal žadatel 

rozklad. Rozklad byl projednán v rozkladové komisi, rozhodnutí ministra zatím nebylo 

vydáno. 

Ad 8) Požadované informace nebo soubory informací poskytlo ministerstvo v roce 2020 v jednom 

případě za úplatu. Celkem bylo vybráno 2 405 Kč. 

Ad 9) Po domluvě, že Vám budou stačit informace za rok 2020, Vám sdělujeme, že v roce 2020 

byla překročena pořádková lhůta ve dvou případech. 

Dále si Vám dovolujeme sdělit, že informace o činnosti v oblasti poskytování informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 můžete najít ve výroční zprávě ministerstva pod odkazem 

SOTPR-Vyrocni_zprava_106_2020-210223.pdf (mzp.cz)  

 

S pozdravem  

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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