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Věc:  Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Vážený pane doktore, 

dne 27. 12. 2021 obdržela společnost SNEO, a.s., IČ: 27114112, prostřednictvím poskytovatele 

poštovních služeb žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), identifikace žadatele: JUDr. Jan Kučera, advokát, ev. 

č. ČAK: 11685, sídlo: Stavitelská 1099/6, 160 00 Praha 6 – Dejvice (dále „Žadatel“). 

 

Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí následující informace: 

 

V registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR byla dne 25. 10. 2018 zveřejněná smlouva s paní 

Zuzanou Vosikovou, U valu 863/4, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, IČ: 62400436. Zároveň je součástí 

dokumentu i dodatek č. 1 k této smlouvě. Zveřejněný dokument však vykazuje z pohledu zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, tyto závažné defekty: 

- smlouva není datována 

- v čl. III. smlouvy jsou anonymizované údaje o odměně 

- dodatek č. 1 není datován 

- výše odměny uvedené v dodatku jsou anonymizované 

Žádám tímto o zaslání úplného znění příkazní smlouvy a jejího dodatku, které byly uzavřené mezi SNEO, 

a.s. a paní Zuzanou Vosikovou.  

(dále „Žádost“) 

 

Tímto bylo rozhodnuto o 

 

poskytnutí informace na základě Žádosti. 

 

 

Povinný subjekt Žádost vypořádává tak, že poskytuje tuto informaci: 
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Přílohou tohoto rozhodnutí Vám zasíláme úplného znění příkazní smlouvy a jejího dodatku, které 

byly uzavřené mezi SNEO, a.s. a paní Zuzanou Vosikovou. 

 

Odůvodnění: 

 

Ustanovení §15 odst. 5 písm. d)  InfZ stanoví, že pokud povinný subjekt nerozhodne-li podle § 15, 

poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode 

dne jejího doplnění. Povinný subjekt obdržel Žádost dne 27. 12. 2021, přezkoumal, zda splňuje formální 

náležitosti InfZ a následně dne 07. 01. 2022 vydal výše uvedené rozhodnutí. Pro úplnost k výtkám 

obsaženým v žádosti sdělujeme, že datum uzavření předmětné smlouvy a jejího dodatku je uvedeno 

v metadatech záznamu ISRS, proto není nezbytné jej uvádět ve smlouvě. Pro anonymizaci odměny ve 

smlouvě a jejím dodatku však důvod nebyl.  

 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se 

podává na adresu společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6, příp. elektronickými prostředky.  

 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Miroslav Rašín 

vedoucí úseku generálního ředitele SNEO, a.s. 

vedoucí právního oddělení SNEO, a.s. 

 


