Výroční zpráva Ministerstva životního prostředí za rok 2008
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 a v souladu s usnesením vlády č.
875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné
správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
V roce 2008 evidenční místo Ministerstva životního prostředí zaevidovalo a vyřídilo formou
dopisů nebo e-mailem 57 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
V působnosti Odborů výkonu státní správy MŽP I – IX bylo řešeno jedno odvolání proti
rozhodnutí ČIŽP o odmítnutí poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, Ministerstvo
životního prostředí vyřídilo nebo postoupilo k vyřízení odborným útvarům cca 3 150 žádostí.
Další žádosti ve smyslu tohoto zákona byly vyřízeny v působnosti Odborů výkonu státní
správy MŽP I – IX.
Údaje požadované dle zákona č. 106/1999 Sb.
§ 18 odst. 1 písm. a)
počet podaných žádostí o informace: 57
a
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 4
§ 18 odst. 1 písm. b)
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 3
§ 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 : 0

§ 18 odst. 1 písm. f)
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Požadované informace nebo soubory informací poskytovalo Ministerstvo životního prostředí
v roce 2008 žadatelům bezplatně.
Žádosti o informace se týkaly zejména:
- poskytnutí informace vztahující se k Politice územního rozvoje dle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- poskytnutí seznamu členů Řídícího výboru Operačního programu Životní prostředí
- vnitřního plánu MŽP pro boj s korupcí
- informace ohledně vnitřního předpisu MŽP, který definuje, které informace jsou
považovány na utajené
- poskytnutí korespondence k R52 a spojení Brna a Vídně
- poskytnutí informací ohledně poskytnutí finančních prostředků pro občanská sdružení
v rámci dotačních titulů MŽP
- poskytnutí informace ohledně počtu pracovních míst v resortu MŽP
- rychlostí silnice R55 – poskytnutí vytýkacího dopisu Komise Evropského společenství
zaslaný ČR ve věci porušení čl. 226 Smlouvy o založení Evropského společenství
- poskytnutí kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace firmě Šumava Adventure, s.r.o,
z Programu péče o krajinu
- poskytnutí jmenovitého seznamu odborníků v komisi k posouzení silničního okruhu
kolem Prahy R1, dálnice D3 a rychlostní silnice R55
- informací o počtu podpořených žádostí o dotace na ekologické vytápění (kotle na
biomasu)
- informací ohledně Pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro MA 21
- organizační struktury a výdajů MŽP
- poskytnutí informace ohledně poskytnutí dotace společnosti UT 2002
- výzvy Evropské komise – porušení smlouvy 2006/2271 – přístup k moci soudní
- poskytnutí informace ohledně využívání služeb soukromé bezpečnostní agentury na
MŽP
- poskytnutí informací z oblasti působnosti zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za
škodu při výkonu veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů
- informací o zadávání veřejných zakázek
- poskytnutí informací ohledně používání a nákupu elektronických právních
informačních systémů
- poskytnutí kopie studie „Analýza návrhu omezení jízd nákladních vozidel nad 7.5
tuny“ zpracované Centrem dopravního výzkumu
- poskytnutí informace ohledně registru oznámení v elektronické podobě ve smyslu § 13
odst. 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
- poskytnutí informace ohledně žádosti o dotaci města Vamberk
- informací o vnitřních předpisech MŽP.
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