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Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti Správy uprchlických zařízení  

Ministerstva vnitra v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále jen „SUZ MV“) vydává tímto, 

v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), souhrnné údaje 

o žádostech, v nichž pisatelé požadovali informace s výslovným odvoláním na zákon 

o svobodném přístupu k informacím. 
 
SUZ MV obdržela v roce 2022 celkem 3 (tři) žádosti o informace podle zákona  
o svobodném přístupu k informacím. 

Ve všech případech byly informace v plném rozsahu poskytnuty. 

V roce 2022 nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí SUZ 
MV o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 

V roce 2022 nebyl vůči postupu SUZ MV při vyřizování žádosti o informace uplatněn žádný 

opravný prostředek.  

 
a) počet písemně podaných žádostí o informace 3 
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 
c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 
d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci 

přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

o poskytnutí informace  

0 

e) přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se 
soudními řízeními o právech a povinnostech podle 

tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní 

zaměstnance a náklady na právní zastoupení: 

0 

f) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně 

důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich 

vyřízení 

0 

g) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0 
 


Stížnosti, podněty, informace dle zákona č.106/1999 

Sb,stanoviska, komunikace v ostatních záležitostech / V / 10 
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SUZ MV jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace dle zákona o svobodném přístupu 

k informacím; žádosti je možné podat ústně nebo písemně na adresu SUZ MV, na 

elektronickou podatelnu SUZ MV; za splnění náležitostí dle zákona o svobodném přístupu 

k informacím. 
 
 
 
 

Mgr. et Mgr. Pavel Bacík 
        ředitel SUZ MV 
       (podepsáno elektronicky) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje:  Mgr. Bc. Lenka Popelková, v.r. 
Tel.:  (974827124) 
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