
 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR 

o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017 podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

 
Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“) zveřejňuje ve smyslu ustanovení 

§ 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

(dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací 

podle zákona č. 106/1999 Sb., v následujícím rozsahu: 

 

� § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. písm. a):  

Počet podaných žádostí o informace: 60 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 13 

 

� § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. písm. b):  

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 2 

 

� § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. 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 zákona č. 106/1999 Sb., a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů 

na právní zastoupení: 0 

 

� § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. písm. d):  

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence: 0 

 

� § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. písm. e):  

Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný 

popis způsobu jejich vyřízení: 2 

 

SFŽP ČR obdržel 2 stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace. Stěžovatel si v obou 

stížnostech stěžoval na nevyřízení svých žádostí o informace v zákonné lhůtě dle zákona č. 106/1999 

Sb. SFŽP ČR v reakci na tyto stížnosti odpověděl stěžovateli, že obě jeho žádosti o informace byly 

v řádné lhůtě vyřízeny poskytnutím informací a zveřejněny na webových stránkách SFŽP. Pouze při 

vypravení odpovědí žadateli, na jeho emailovou adresu, došlo k záměně koncovky org za koncovku cz, 

a tím zůstaly obě odpovědi nedoručeny.   

 



 

 

� § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. písm. f): 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.: 

Počet žádostí, které SFŽP ČR postoupil Ministerstvu životního prostředí ČR z důvodu, 

že požadované informace nejsou v gesci SFŽP ČR: 1 


