
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 

Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o poskytování 
informací za rok 2015 
  
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 „Informační zákon“) a vnitřního příkazu ÚZSVM č. 17/2004 
Poskytování informací. 
  
ÚZSVM obdržel 77 žádostí o informace 
Žádosti o informace se týkaly zejména ukončených výběrových řízení na prodej majetku, 
kopií znaleckých posudků či vnitřních předpisů ÚZSVM o nakládání s majetkem státu. 
 

 
  
ÚZSVM v roce 2015 v naprosté většině, tedy v 73 případech, požadované informace 
poskytl a ani v jednom případě nebyla žádost zpoplatněna. ÚZSVM vydal čtyři 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti a tři rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.  
  
ÚZSVM přijal jedno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
Odvolání se v tomto jediném případě týkalo námitky proti rozhodnutí ÚZSVM - Územního 
pracoviště Praha o odmítnutí žádosti, která se vztahovala k informaci o probíhajícím 
soudním řízení. Generální ředitelka ÚZSVM odvolání zamítla a potvrdila předchozí 
rozhodnutí Územního pracoviště Praha o odmítnutí žádosti. 
  
ÚZSVM přijal jednu stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) 
Žadatel v tomto případě poslal svou stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 
v srpnu 2015, avšak jeho stížnost se vztahovala k vyřizování žádosti z června 2013. Žadatel 
tedy beze vší pochybnosti nevyužil zákonnou 30 denní lhůtu a postup povinného subjektu se 
tak již nepřezkoumával. 
  
Další informace 

 ÚZSVM v roce 2015 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. 

 Telefonické žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, se neevidují, a proto nejsou uvedeny ani v této výroční zprávě. 

 Bližší informace o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových mohou 
občané nalézt na internetové adrese www.uzsvm.cz. 

 

http://www.uzsvm.cz/

