Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) zveřejňuje výroční
zprávu dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) a vnitřního příkazu ÚZSVM č. 4/2019 Poskytování
informací.

ÚZSVM obdržel v roce 2019 celkem 185 žádostí o informace, což je nejvyšší počet
v historii
Žádosti o informace se týkaly zejména ukončených výběrových řízení na prodej majetku,
restitučních nároků, či poskytnutí kopií znaleckých posudků. Všechny žádosti i odpovědi na
ně jsou zveřejněny na internetových stránkách ÚZSVM. ÚZSVM v roce 2019 v drtivé většině
informace poskytl a v pěti případech byla žádost zpoplatněna.
ÚZSVM vydal devět rozhodnutí o odmítnutí žádosti
V jednom případě se jednalo o odmítnutí žádosti na základě § 14 odst. 5 písm. b) Infz tedy,
že v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo
je formulována příliš obecně, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od
podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení
výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti. V pěti případech se jednalo o odmítnutí žádosti na
základě § 11 odst. 4 písm. b) InfZ tedy, že tedy, že povinné subjekty dále neposkytnou
informace o rozhodovací činnosti soudů s výjimkou rozsudků. Jednalo se o dokumenty
související s probíhajícím soudním řízení. Jedna z žádostí odmítnutá na základě § 11 odst. 4
písm. b) InfZ byla zároveň odmítnuta dle § 11 odst. 4 písm. a) InfZ tedy, že se neposkytují
informace o probíhajícím trestním řízení, nebo týkající se trestního řízení, pokud by její
poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení, zejména zajištění práva na spravedlivý
proces. Ve dvou případech byla žádost odmítnuta na základě § 2 odst. 4 InfZ, kdy se
povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření
nových informací. V jednom případě byla žádost odmítnuta na základě § 11 odst. 1 písm. b)
InfZ tedy, že povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud jde o novou
informaci.

ÚZSVM vydal šest rozhodnutí o odmítnutí části žádosti
Ve čtyřech případech se jednalo o odmítnutí žádosti na základě § 11 odst. 4 písm. b) InfZ
tedy, že tedy, že povinné subjekty dále neposkytnou informace o rozhodovací činnosti
soudů s výjimkou rozsudků. Jednalo se o dokumenty související s probíhajícím soudním
řízení. Jedna z těchto čtyř žádostí byla odmítnuta též na základě § 11 odst. 4 písm. a) InfZ
tedy, že se neposkytnou informace o probíhajícím trestním řízení, nebo týkající se trestního
řízení, pokud by její poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení, zejména zajištění
práva na spravedlivý proces. Jedna z těchto čtyřech žádostí byla odmítnuta zároveň na
základě § 11 odst. 1 písm. a) InfZ tedy, že informace se vztahuje výlučně k vnitřním
pokynům a personálním předpisům povinného subjektu. V jednom případě byla část žádosti
odmítnuta na základě §11 odst. 1 písm. b) InfZ, jelikož se jednalo o novou informaci podle
zákonné definice. V jednom případě se jednalo o částečně odmítnutí informace dle § 2 odst.
4 InfZ, kdy se povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací. Tato žádost byla zároveň odmítnuta na základě §
218 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
ÚZSVM neobdržel žádnou stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a)
ÚZSVM obdržel v roce 2019 celkem čtyři odvolání
Ve všech případech byla rozhodnutí o odmítnutí potvrzena a odvolání byla
zamítnuta. V jednom případě se jednalo o poskytnutí personálních informací, ve zbylých
případech se jednalo o informace k běžícímu soudnímu řízení. V těchto případech se jednalo
o odvolání na odmítnutí žádosti dle § 11 odst. 4 písm. b) InfZ tedy, že se neposkytují
informace o rozhodovací činnosti soudů s výjimkou rozsudků.
Další informace
ÚZSVM v roce 2019 neposkytl ani jednu výhradní licenci a zároveň žádné jeho rozhodnutí o
odmítnutí žádosti nebylo přezkoumáváno soudem ve věci zákonnosti. ÚZSVM tedy nevznikly
žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními podle Informačního zákona.
Ústní a telefonické žádosti o informaci podle Informačního zákona se neevidují, a proto
nejsou uvedeny ani v této výroční zprávě.
Poskytnuté odpovědi na žádosti o informace dle Informačního zákona a bližší informace o
činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je možné nalézt na internetové
adrese www.uzsvm.cz.

