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Vlastní materiál 

Výroční zpráva Ministerstva životního prostředí za rok 2020 o činnosti v oblasti 

poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Výroční zpráva Ministerstva životního prostředí je zveřejňována na základě § 18 odst. 1 

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

 

V roce 2020 Evidenční a koordinační místo Ministerstva životního prostředí (dále také 

„MŽP“) zaevidovalo a vyřídilo formou písemných dopisů nebo elektronicky 110 žádostí 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. V působnosti Odborů výkonu státní 

správy MŽP I – IX bylo podáno podle zákona č. 106/1999 Sb. 19 žádostí o poskytnutí 

informace. 

 

Údaje požadované dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

§ 18 odst. 1 písm. a) 

počet podaných žádostí o informace: 142 (z nich 129 vyřízeno a 13 odloženo) 

a 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 30 

 

Žádosti o informace se v roce 2020 nejčastěji týkaly zejména: 

- čerpání dotací z OPŽP a z národních programů 

- informací o správních řízeních vedených MŽP 

- informací o Programech zlepšování kvality ovzduší a Národního programu 

snižování emisí 

- informací z oblasti geologie (průzkumy ložisek nerostů, těžba) 

- informací o náhradách škody podle zákona č. 82/1998 Sb.  

- informací z oblasti vnitřních předpisů a legislativy MŽP 

- informací z oblasti personální a rozpočtu MŽP 

- informací o platech a odměnách vedoucích pracovníků MŽP 

- dokumentů a materiálů vydaných MŽP  

- rozkladové komise MŽP  
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§ 18 odst. 1 písm. b) 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 7 

 

§ 18 odst. 1 písm. c) 

opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, 

které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech 

podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní 

zastoupení: 0 

 

§ 18 odst. 1 písm. d) 

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence: 0    

 

§ 18 odst. 1 písm. e) 

počet stížností podaných podle § 16a: 2 

Na základě § 16a odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 106/1999 Sb. byla podána jedna stížnost 

týkající se neposkytnutí požadovaných informací a vyřízení žádosti odložením. MŽP 

stížnosti zcela vyhovělo a požadované informace žadateli poskytlo. 

 

Jeden žadatel podal stížnost podle § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. týkající 

se poskytnutí požadovaných informací pouze částečně. Ministr životního prostředí svým 

rozhodnutím přikázal MŽP nové vyřízení žádosti. V novém vyřízení žádosti MŽP žádost 

rozhodnutím odmítlo pro neexistenci informace. Proti rozhodnutí MŽP podal žadatel 

rozklad. 

 

§ 18 odst. 1 písm. f) 

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0 

 

Požadované informace nebo soubory informací poskytlo Ministerstvo životního prostředí 

v roce 2020 v jednom případě za úplatu. 

 


