
Poskytování informací podle zákona o svobodném  k informacím 

ÚZSVM obdržel v roce 2020 celkem 242 žádostí o informace, což je nejvyšší  v historii. Oproti roku 
2019 jde o  o 31 %. Žádosti o informace dle zákona  106/1999 Sb., o svobodném  
k informacím (InfZ) se týkaly zejména    na prodej majetku,  

  poskytnutí kopií znaleckých  Všechny žádosti i  na  jsou  
na internetových stránkách ÚZSVM.

ÚZSVM v roce 2020 v drtivé  požadované informace poskytl. V   byla žádost 
 

 žádostí o informace na ÚZSVM

ÚZSVM vydal  rozhodnutí o odmítnutí žádosti

V obou  se jednalo o odmítnutí žádosti na  § 14 odst. 5 písm. b) InfZ, tedy že v  
kdy je žádost nesrozumitelná, není  jaká informace je požadována, nebo je formulována  

 vyzve povinný subjekt žadatele ve  do sedmi  od podání žádosti, aby žádost  
Jelikož žadatelé  žádost do 30  ode dne  výzvy, bylo rozhodnuto o odmítnutí 
žádosti. 

ÚZSVM vydal šest rozhodnutí o odmítnutí  žádosti

V   se jednalo o  odmítnutí informace dle § 2 odst. 4 InfZ, kdy se povinnost 
poskytovat informace netýká  na názory, budoucí rozhodnutí a  nových informací. 

Ve dvou  se jednalo o  odmítnutí žádosti na  § 11 odst. 4 písm. b) InfZ, tedy 
že povinné subjekty neposkytnou informace o rozhodovací   s výjimkou  
Jednalo se o dokumenty související s probíhajícími soudními  

V jednom  se jednalo o  odmítnutí žádosti na  §8a InfZ, kdy informace týkající 
se osobnosti,  osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne 
jen v souladu s právními  upravujícími jejich ochranu a  povinný subjekt poskytne 



osobní údaje o     nebo   správy, které vypovídají 
o jeho  nebo   nebo o jeho  nebo pracovním 

ÚZSVM neobdržel v roce 2020 žádné odvolání 

ÚZSVM obdržel  stížnosti na postup   žádosti o informace (§ 16a InfZ) 

V prvním  se jednalo o stížnost na poskytnutí  nepravdivých informací.  orgán, 
kterým je  pro ochranu osobních  (ÚOOÚ), v  potvrdil správnost postupu ÚZSVM. 

V druhém  podal žadatel stížnost na  dotazu, jelikož zaslaná  žadateli nebyla 
dle jeho tvrzení  ÚZSVM žadateli autoremedurou  a  poskytl. 

Další informace

ÚZSVM v roce 2020 neposkytl ani jednu výhradní licenci a  žádné jeho rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti nebylo  soudem ve  zákonnosti. ÚZSVM tedy nevznikly žádné výdaje 
v souvislosti se soudními  podle InfZ.

Telefonické žádosti o informace podle InfZ se neevidují, a proto nejsou uvedeny ani v této  

Poskytnuté  na žádosti o informace dle InfZ a bližší informace o   pro 
zastupování státu ve  majetkových je možné nalézt na internetové adrese www.uzsvm.cz.


