
Výroční zpráva Státního fondu životního prostředí ČR 

o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2010
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) zveřejňu-
je výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování infor-
mací na základě § 18, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, a v souladu s usnese-
ním 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 poskytová-
ní informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím.

V roce 2010 SFŽP ČR zaevidoval a vyřídil dvacet šest pí-
semně doručených žádostí o poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb. Ústní dotazy a odpovědi na ně se 
podle zákona neevidují.

Údaje požadované dle zákona č. 106/1999 Sb.
• počet podaných žádostí o informace:  23
• počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  3
• počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  0
• 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 nákladu na své vlastní zaměstnance 
 a nákladu na právní zastoupení:  0
• výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně 
 odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:  0
• počet stížností podaných podle § 16a:  0

Další informace vztahující se k uplatňování 
tohoto zákona
Požadované informace nebo soubory informací poskytoval 
Státní fond životního prostředí ČR žadatelům bezplatně.
Žádosti o informace se týkaly zejména:
• programu Zelená úsporám, problému administrace žá-

dostí, dočasného přerušení přijímání žádostí, poskytnutí 
statistických údajů apod.,

• možností získat dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí,

• průběhu realizace a výsledků vybraných projektů OPŽP.

Pro zajištění vysoké kvality a rychlosti při poskytování infor-
mací Státní fond životního prostředí ČR provozoval v roce 
2010 Zelenou linku pro žadatele o dotace. Profesionálně 
vyškolení pracovníci radí žadatelům při řešení možných ne-
jasností ohledně zpracování a podávání žádostí po telefonu 
i prostřednictvím e-mailu.

Nejdůležitější typy dotazů a odpovědi na ně, které vyřizo-
vali pracovníci Zelené linky, jsou k dispozici na stránkách  
www.opzp.cz v  sekci Nejčastější otázky a odpovědi a na 
webu www.zelenausporam.cz v sekci Otázky a odpovědi.
Pracovníci Zelené linky odpovídali denně na desítky dotazů. 

Celkový počet hovorů na Zelené lince, která slouží zejmé-
na jako informační podpora pro Operační program Životní 
prostředí a program Zelená úsporám, dosáhl čísla 144 870.
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