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V ý r o č n í  z p r á v a  z a  r o k  2 0 2 0  
 

„Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, orgány SBS“ 
 

 V souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována výroční zpráva obsahující údaje  

o činnosti státní báňské správy v oblasti poskytování informací za rok 2020 následovně:  

 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti  

- celkem bylo vyřízeno 100 podaných žádostí o poskytnutí informací, 

- byla vydána 2 rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

 - nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které 

povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle 

tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 

-  v tomto smyslu nebylo vedeno žádné soudní řízení  

 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence 

- nebyla poskytnuta žádná výhradní licence 

 

e) počet stížností podaných podle § 16a, citovaného zákona, důvody jejich podání a stručný popis 

způsobu jejich vyřízení 

  - byly podány 2 stížnosti, které se týkaly neposkytnutí některých informací; první 

stížnost vyřízena poskytnutím informace, o druhé rozhodl nadřízený orgán tak, že 

potvrdil postup orgán první instance 

 

f) další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona  

-  žádosti o poskytnutí informací byly vyřízeny ve všech případech ve stanovené lhůtě,  

a to zasláním písemné odpovědi, odpověďmi elektronickou poštou a telefonicky, 

 

- o věcném obsahu poskytnutých informací jsou sepsány záznamy a je vedena evidence 

těchto záznamů,  
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- žádosti o poskytnutí informací směřovaly zejména do oblasti  

-  dobývacích prostorů (stanovení, vztah držitele těžebních práv a jejich převodu, 

situování pozemků), 

-    starých nebo opuštěných důlních děl, 

-  oprávnění k hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, 

 

- informace jsou poskytovány také na úředních deskách jednotlivých báňských úřadů. 

 

 

 Informace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V průběhu roku 2020 byla dále plněna povinnost uložená ustanovením § 41 odst. 1 písm. 

i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů. Bylo poskytováno bezplatné poradenství zaměstnavatelům  

a pracovníkům, jak vyhovět předpisům o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

 

 

 

V Praze dne 17. února 2021 

 

 

 

Zprávu předkládá:        

 

 

 

  JUDr. Pavel Dvořák, v.r. 

   ředitel kanceláře úřadu 

 

 

 


