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Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 

 
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. 

Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 
 

 

 Výroční zpráva o poskytování informací je zpracována na základě § 18 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), který stanovuje Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i. (dále jen „ÚCHP“) 

povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti vždy do 1. března za předcházející 

kalendářní rok. 

 

1. Počet podaných žádostí o informace 

 0 
 

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

 0 
 

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

 0 
 

4. 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 

 Nebyl vydán žádný rozsudek soudu. 
 

5. Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona bez uvádění osobních údajů 

 Nebylo vedeno žádné sankční řízení 
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6. Výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytností poskytnutí 

výhradní licence 

 1 x licence 
 

7. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a 

stručný popis způsobu jejich vyřízení 

 Nebyla podána žádná stížnost. 
 

8. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 

 0 
 

Výroční zpráva ÚCHP, o poskytování informací podle zákona, bude začleněna do Výroční 

zprávy o činnosti a hospodaření ÚCHP za rok 2017 jako její samostatná část s názvem 

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

k informacím“. 

 

 

 

Praha 28.2.2018 

 

Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc. 

ředitel ústavu 
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