
Výroční zpráva Ministerstva životního prostředí za rok 2007 
 

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 2007 Evidenční místo Ministerstva životního prostředí zaevidovalo a vyřídilo  formou 
dopisů nebo e-mailem 42 žádostí o poskytnutí  informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
V působnosti Odborů výkonu státní správy MŽP I – IX bylo ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb., vyřízeno 20 žádostí o poskytnutí informace. 
 
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 3 830 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:  62  
a 
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 1 
 
§ 18 odst. 1 písm. b) 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 
 
§ 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: 1 
důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 
Stížnost podle § 16a podalo Občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-
Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích na postup při vyřizování žádosti o informace 
týkající se poskytnutí materiálu: Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury 2008 – 
2013.  



Po obdržení tohoto materiálu z příslušného odboru MŽP bylo stížnosti Občanského sdružení 
v zákonné lhůtě vyhověno a požadované informace žadateli zaslány.  
 
§ 18 odst. 1 písm. f) 
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 
Požadované informace nebo soubory informací poskytovalo Ministerstvo životního prostředí 
v roce 2007 žadatelům bezplatně.  
 
Žádosti o informace se týkaly zejména: 

- poskytnutí informace o organizačních změnách na MŽP v souvislosti se vstupem ČR 
do EU 

- poskytnutí informace ohledně počtu zaměstnanců v celém resortu MŽP 
- zaslání některých vnitřních předpisů MŽP pro studijní účely 
- zaslání materiálu předloženého k jednání vlády ČR (návrh zákona, kterým se mění 

zákon č. 86/2002 Sb.) 
- poskytnutí informace ohledně financování MŽP ze státního rozpočtu 
- poskytnutí informace týkajících se odměňování zaměstnanců MŽP 
- poskytnutí informace ohledně provozování informačních systémů v resortu životního 

prostředí 
- poskytnutí informace ohledně využívání služeb soukromých bezpečnostních služeb na 

MŽP 
- informace ohledně poskytnutí dotace Ekologickému právnímu servisu 
- zaslání materiálu Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury 
- zaslání korespondence ve věci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 
- zaslání korespondence ve věci R52, R43 a obchvatu Břeclavi 
- poskytnutí informace ohledně registru oznámení dle zák. č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů 
- zaslání zápisu z místního šetření Komise pro zoologické zahrady MŽP dne 26. 9. 2007 

v ZOO města Brna 
- elektronické komunikace MŽP s Úřadem vlády ČR 
- informace týkající se poskytnutí dotace ze SFŽP na akci „Zlosyn – kanalizace a ČOV“ 
- projektu Plavební stupeň Přelouč II (dopis Ředitelství vodních cest ČR) 
- jmenování a složení dozorčí rady ve Výzkumném ústavu Sylva Taroucy 
- zaslání korespondence ve věci jednání ÚP VÚC Břeclavsko 
- informace ohledně poskytnutí dotace sdružení Arnika 
- informace ohledně financování a provozu české antarktické stanice 
- informace ohledně zkrácení dotace poskytnuté SFŽP za nedodržení smluvních 

podmínek 
- informace týkající se výstavby americké radarové základny v České republice. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
        
 


