
 
Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2021 
 
ÚZSVM obdržel v roce 2021 celkem 287 žádostí o informace, což je nejvyšší počet v historii. 
Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ) 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 2021 v drtivé většině požadované informace poskytl, ani v jednom případě 
nebyla žádost zpoplatněna.  
 

 
 

ÚZSVM vydal tři rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
 
Ve dvou případech se jednalo o odmítnutí žádosti na základě § 2 odst. 4 InfZ, kdy se povinnost 
poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových 
informací. V jednom případě se jednalo o odmítnutí žádosti na základě § 11 odst. 4 písm. b) 
InfZ, tedy že povinné subjekty neposkytnou informace o rozhodovací činnosti soudů s výjimkou 
rozsudků.  
 
ÚZSVM vydal čtyři rozhodnutí o odmítnutí části žádosti 
 
Ve všech čtyřech případech se jednalo o odmítnutí části žádosti na základě § 2 odst. 4 InfZ, 
kdy se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí 
a vytváření nových informací. 
 
  



ÚZSVM obdržel v roce 2021 jedno odvolání  
 
Odvolání bylo podáno v návaznosti na odmítnutí žádosti dle § 11 odst. 4 písm. b) InfZ, tedy že 

povinné subjekty neposkytnou informace o rozhodovací činnosti soudů s výjimkou rozsudků. 

O odvolání rozhodoval nadřízený orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). 

Nadřízený orgán rozhodnutí zrušil a vrátil věc k novému projednání. ÚZSVM následně vydal 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti, které napravilo nedostatky původního rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti. Žadatel znovu podal odvolání, ÚOOÚ odvolání nevyhověl a potvrdil rozhodnutí 

ÚZSVM. 

 
ÚZSVM obdržel jednu stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a InfZ)  
 
Žadatel podal stížnost na neúplné poskytnutí informací a na nevydání částečného odmítnutí 
žádosti. ÚZSVM v návaznosti na §16a odst. 5 Infz následně vydal rozhodnutí o částečném 
odmítnutí žádosti.  
 
Další informace 
 
ÚZSVM v roce 2021 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 InfZ. 
 
Telefonické žádosti o informace podle InfZ se neevidují, a proto nejsou uvedeny ani v této 
výroční zprávě. 
 
Poskytnuté odpovědi na žádosti o informace dle InfZ a bližší informace o činnosti Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových je možné nalézt na internetové adrese 
www.uzsvm.cz. 

 


