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Příloha č. 1 výroční zprávy Moravského zemského archivu v Brně za rok 2018

IX. VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO ARCHIVU V BRNĚ
V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM ZA ROK 2017
Zpracovala: Mgr. Michaela Rozvodová
Moravskému zemskému archivu v Brně jako povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění (dále jen
„zákona č. 106/1999 Sb.“) ukládá ust. § 18 odst. 1 téhož zákona za povinnost zveřejnit
nejpozději do 1. března výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti
poskytování informací obsahující následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
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,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence,
e) počet stížností podaných podle ust. § 16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení,
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

Ad a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti
MZA v
Brně
Celkem

počet podaných žádostí o
informace

počet vydaných rozhodnutí o částečném
odmítnutí žádosti

2

0

Další informace byly podány ústně při osobních návštěvách nebo telefonicky.
Ad b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Žádné odvolání nebylo podáno.
Ad c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V souvislosti s dotčenou problematikou nebylo proti MZA v Brně vedeno žádné soudní řízení.
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Ad d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence
Žádná výhradní licence nebyla MZA v Brně poskytnuta.
Ad e) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání
a stručný popis jejich vyřízení
Proti postupu MZA v Brně při poskytování informací nebyla podána žádná stížnost.
Ad f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Povinnost poskytovat informace je ze zákona možná na žádost nebo prostým zveřejněním.
Zveřejňování informací provádí MZA v Brně s využitím úřední desky a prostřednictvím
webové stránky (www.mza.cz).
O činnosti MZA v Brně je pravidelně vydávána výroční zpráva.

V Brně dne 30.01. 2018
PhDr. Ladislav Macek
ředitel Moravského zemského archivu v Brně
(podepsáno elektronicky)

