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Č. j.: SFZP 030619/2021                                                    

Datum: 1. 3. 2021                                                               

   

   

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) obdržel dne 15. 2. 2021 Vaši žádost 

o poskytnutí informací týkajících vyřizování žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vyřízení žádosti bylo Fondem prodlouženo přípisem ze dne 1. 3. 2021 (č.j. SFZP 039729/2021), na 

základě kterého byla zákonná lhůta prodloužena o 10 dní. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 15. 2. 2021 

vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám v souladu s Vaší žádostí 

poskytuje požadované informace poskytnutím níže uvedených informací. 

Informace za rok 2020: 

1. počet podaných žádostí o informace: 48 

2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 18 

3. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 

     - způsob vyřízení 

4. počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 

     - způsob vyřízení 

5. počet podaných žalob ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí 

žádosti o poskytnutí informace: 0 

     - způsob vyřízení 

6. počet poskytnutých náhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 

0 

7. počet stížností podaných podle § 16a: 0 

     - důvody podání 

     - způsob vyřízení 

8. počet informací vydaných za úhradu nákladů : 1 

      - vybráno celkem Kč: 2 595 Kč 

9.  počet případů, kdy byla překročena lhůta pro poskytnutí informace v letech 2015 – 2020 
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 rok 2015 – 1 případ po termínu 

 rok 2016 – všechny v termínu 

 rok 2017 – 1 případ po termínu 

 rok 2018 – všechny v termínu 

 rok 2019 – 1 případ po termínu 

 rok 2020 – všechny v termínu 

 

S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

 

 

Podepsáno elektronicky 


