
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 za poskytnutí informací podle 

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

 

§ 18 , odst. 1, písm. a)§ 18 , odst. 1, písm. a)§ 18 , odst. 1, písm. a)§ 18 , odst. 1, písm. a)  

Počet podaných žádostí o informace: 23232323  

 

§ 18 odst. 1, písm. b)§ 18 odst. 1, písm. b)§ 18 odst. 1, písm. b)§ 18 odst. 1, písm. b)  

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0: 0: 0: 0  

Počty přijatých a vyřízených žádostí o informacePočty přijatých a vyřízených žádostí o informacePočty přijatých a vyřízených žádostí o informacePočty přijatých a vyřízených žádostí o informace  

Žádosti a odvolání    Došlo celkem    Vyřízeno přímo    Postoupeno k vyřízení    
Žádosti (§ 18, odst. 1, písm. a) 23 23 0 

Odvolání (§ 18, odst. 1, písm. b) 0 0 0 

 

§ 18, odst. 1, písm. c§ 18, odst. 1, písm. c§ 18, odst. 1, písm. c§ 18, odst. 1, písm. c  

 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0000  

§ 18, odst. 1, písm. d)§ 18, odst. 1, písm. d)§ 18, odst. 1, písm. d)§ 18, odst. 1, písm. d) 

 

Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0000 

 

§ 18, odst. 1 písm. e)§ 18, odst. 1 písm. e)§ 18, odst. 1 písm. e)§ 18, odst. 1 písm. e) 

Požadované informace nebo soubory informací poskytovalo Ministerstvo životního 

v roce 2000 žadatelům bezúplatně s přihlédnutím k nabývání zkušeností při koordinaci 

propojení předpisů zákona č. 123/1998 Sb. v poměru k zákonu č. 106/1999 Sb. 

 

Pojmové znaky charakteru informací aplikovaných prostřednictvím výše citovaných zákonů 

nyní umožňují klásti i určité, byť minimální finanční nároky na žadatele. Ministerstvo 

životního prostředí od samého počátku aplikace zákona č. 106/1999 Sb. upustilo od úhrad 

nákladů spojených s vyhledáváním informací za každou hodinu započaté práce. Úhrady 

přímých nákladů spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace 

a zasláním informace žadateli nebudou po žadateli požadovány, pokud nepřesáhnou za 

poskytnuté informace jednomu žadateli částku 50 Kč.  



Mgr. Jakub K a š p a r 

ředitel odboru vnějších vztahů  

 


