
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 

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 109 žádostí o informace 
Žádosti o informace se týkaly zejména ukončených výběrových řízení na prodej majetku, 
církevních restitučních nároků, kopií znaleckých posudků či vnitřních předpisů ÚZSVM 
o nakládání s majetkem státu. Všechny žádosti i odpovědi na ně jsou zveřejněny 
na internetových stránkách ÚZSVM. 
  
ÚZSVM v roce 2016 v drtivé většině, tedy ve 107 případech, požadované informace 
poskytl a ani v jednom případě nebyla žádost zpoplatněna.  
  
ÚZSVM vydal dvě rozhodnutí o odmítnutí žádosti.  
V jednom případě ÚZSVM rozhodl o odmítnutí žádosti, neboť žadatel požadoval informace 
ohledně nemovitostí nedostatečně identifikovaných vlastníků. ÚZSVM ovšem ani u jedné 
z uvedených nemovitostí nezahájil šetření k dohledání vlastníka a tudíž nemohl mít 
k dispozici ani požadované informace. Dotaz tedy směřoval k vytvoření nové informace a dle 
§ 2 odst. 4 Informačního zákona je povinné subjekty neposkytují. Ve druhém případě žadatel 
požadoval kopii návrhu, který byl podán obvodnímu soudu a na jehož základě vydal obvodní 
soud usnesení, jímž bylo nařízeno předběžné opatření týkající se pozemku. Informace 
k podkladům a podáním, které jsou součástí soudních spisů, se považují za informace 
o rozhodovací činnosti soudů a dle § 11 odst. 4 písm. b) Informačního zákona je tedy 
povinné subjekty neposkytují. 
  
ÚZSVM vydal dvě rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. 
V jednom případě šlo o odmítnutí informací, kterými ÚZSVM nedisponoval, neboť je 
skartoval dle povinnosti vyplývající ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Ve druhém případě šlo o informace týkající se osobních údajů 
zaměstnankyně ÚZSVM, které přesahovaly rámec vymezený § 8b odst. 1 Informačního 
zákona. 
  
ÚZSVM obdržel dvě odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. 
Obě odvolání se týkala stejné žádosti a ÚZSVM oběma odvoláním v rámci procesu 
autoremedury vyhověl. 
  
ÚZSVM neobdržel žádnou stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) 
  
Další informace 

 ÚZSVM v roce 2016 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 Informačního zákona se neevidují, a proto nejsou 
uvedeny ani v této výroční zprávě. 

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

 

http://www.uzsvm.cz/

