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Výroční zpráva za rok 2011
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Počet přijatých žádostí
Ve smyslu předmětného zákona nepřijalo v roce 2011 Centrum sportu MV
žádnou žádost o poskytnutí informace.
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
V roce 2011 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
3. Počet podaných odvolání proti odmítnutí žádosti
Žádná odvolání proti odmítnutí žádosti nebyla podána.
4. Opis podstatných částí každého rozsudku
V roce 2011 nebyly Centru sportu MV doručeny žádné rozsudky soudů,
kterými by bylo přezkoumáno rozhodnutí v oblasti poskytování informací.
5. Přehled vynaložených nákladů v souvislosti se soudními řízeními
V roce 2011 Centrum sportu MV nemělo v souvislosti se soudními řízeními
o právech a povinnostech podle zákona 106/1999 žádné finanční náklady.
6. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich
podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
V roce 2011 nebyly na Centrum sportu MV podány žádné stížnosti podle
§ 16a zákona č. 106/1999 Sb.
8. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.
a k poskytování informací veřejnosti a médiím.
Požadavky na informace ze strany veřejnosti, institucí a médií jsou Centru
sportu MV podávány mimo rámec zákona, neformálním způsobem, a to nejčastěji
telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty.
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Průběžné informace o činnosti Centra sportu MV jsou na webových stánkách
(www.csmv.cz).
Aktuální informace se podávají prostřednictvím tiskových konferencí
s úspěšnými sportovci zařazenými v systému přípravy státní sportovní reprezentace
do Centra sportu MV, zajištěním přístupu k informacím přímo v místě sportovních
soutěží nebo formou tiskových zpráv.

Josef NECHUTNÝ

ředitel Centra sportu MV
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