
 Výroční zpráva Ministerstva životního prostředí za rok 2006 
 

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 2006 Evidenční místo Ministerstva životního prostředí zaevidovalo a vyřídilo  formou 
dopisů nebo e-mailem 22 žádostí o poskytnutí  informací podle zákona č. 106/1999 Sb., a 3 
odvolání proti rozhodnutí. V působnosti Odborů výkonu státní správy MŽP I – IX byly ve 
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., vyřízeny 2 žádosti o poskytnutí informací a 2 odvolání proti 
rozhodnutí.  
 
 
Ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, Ministerstvo 
životního prostředí vyřídilo nebo postoupilo k vyřízení odborným útvarům 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:  24 
a 
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 5 
 
§ 18, odst. 1, písm. b) 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  5 
 
§ 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: 3 
důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 
 
Stížnosti podle § 16a  podalo Občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně 
zároveň s odvoláním (rozkladem) podle § 16 proti rozhodnutí povinného subjektu na postup 
při vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se informací 
ohledně územního plánu VÚC Břeclavska a rychlostní silnice R43 s tím, že postup povinného 
subjektu spočíval v nesprávném právním posouzení věci a při rozhodování postupoval 
v rozporu se zákonem.  
 
Povinný subjekt odůvodnil své rozhodnutí s tím, že podle § 2, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., 
se tento zákon nevztahuje na poskytování informací, jejichž zveřejňování a poskytování 
upravuje zvláštní zákon. Stěžejní skutečností bylo, že informace, jejichž zpřístupnění se 
žadatel domáhal, byly informace o životním prostředí ve smyslu ustanovení § 2 písm. a) bodů 
2, 5, 6, 7 a 8 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
Na základě posouzení a návrhu rozkladové komise ministr životního prostředí svým 
rozhodnutím plně vyhověl odvolateli s tím, že pokud ministerstvo dospělo k závěru, že 
požadované informace jsou informacemi o životním prostředí ve smyslu výše uvedeného 
ustanovení zák. č. 123/1998 Sb., mělo postupovat podle ustanovení § 37 odst. 1 správního 
řádu, mylně označené podání posoudit podle jeho skutečného obsahu jako žádost podle 
zákona č. 123/1998 Sb., a v jeho režimu ji vyřídit. Ministerstvo tedy mělo v dané věci 
meritorně rozhodnout a v případě, že u požadovaných informací nebyly dány důvody pro 
odepření jejich zpřístupnění, upravené v ustanovení § 8 zákona č. 123/1998 Sb., informace 
odvolateli poskytnout.  
Na základě rozhodnutí ministra životního prostředí byly odvolateli informace poskytnuty. 
 
 
§ 18, odst. 1, písm. f) 
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 
Požadované informace nebo soubory informací poskytovalo Ministerstvo životního prostředí 
v roce 2006 žadatelům bezplatně.  
  
 
Žádosti o informace se týkaly zejména: 

- sloučení resortních organizací MŽP - Správy ochrany přírody a Agentury ochrany 
přírody 

- poskytnutí Důvodové zprávy k NV č. 163/1991 Sb., kterým se zřizuje NP Šumava 
- odměňování zaměstnanců MŽP 
- úplného znění zřizovací listiny ČHMÚ 
- poskytnutí informací ohledně rozpočtu MŽP 
- výsledků projektů z programu Výzkum a vývoj MŽP 
-     poskytnutí státní dotace obci Horoušany – Horoušánky 
- operačního programu Rozvoje lidských zdrojů  
- dotací z Fondů Evropské unie 
- poskytnutí informace týkající se územního plánu VÚC Břeclavska 
- poskytnutí informace týkající se stavby rychlostní silnice R43 



- poskytnutí informace týkající se petice proti stavbě rychlostní silnice R43 
- materiálu předloženého k projednání Vládě ČR – Informace o pracovní návštěvě 

ministra životního prostředí v Bruselu 
- Závazného plánu činností pro rok 2006 uzavřeném mezi MŽP a Českou informační 

agenturou životního prostředí CENIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jakub  K a š p a r 
             ředitel  
     odboru vnějších vztahů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
        


