Bydlíme tady s Vámi
a pracujeme pro Vás.

Vážená paní

DATOVOU SCHRÁNKOU

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Praze dne:

22. 10. 2021

č.j. 1/2021

Věc:

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Vážená paní magistro,
dne 07. 10. 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 žadatelky:
bytem
I dat. nar.
(dále „Žadatelka").
Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí následující informace:
Vážená paní, vážený pane,
Z důvodu právního zájmu ve věcí „ Žaloby na výživné nezletilého “ vedené u Obvodního sondu pro Prahu
1 pod spis. značkou 32 P 4/2021, Vás tímto z pozice matky> nezletilého žádám o poskyůnutí těchto
informací:
a) přehled výše všech přidělených platu, pravidelných i mimořádných odměn, které v kalendářním roce
2017- 2018příslušely členu dozorčí rady společnostipanu^^^^^^^^B
b) přehled množství akcií společnosti ve vlastnictvípana^^^^^^^^a veškerých vyplacených dividend
a odměn v závislosti na vlastnictví těchto akcií za kalendáři roky> 2017-2018.
(dále „Žádost")
Tímto bylo rozhodnuto o
odmítnutí Vaší žádosti v celém rozsahu.

SNEO, a.s. se sídlem:
Nad Alejí 1876/2,162 00 Praha 6
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085
Tel.: 235 094 011, IČ: 27114112, DIČ: CZ27114112
Bankovní spojení: 35-0961890217/0100
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Odůvodnění:
Ustanovení §15 odst. 1 InfZ stanoví, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá
ve lhútě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s
výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
Část žádosti vymezená písmenem a) „přehled výše všech přidělených platů, pravidelných i
mimořádných odměn, které v kalendářním roce 2017- 2018 příslušely členu dozorčí rady společnosti
s odkazem na § 2 odst. 4 ve spojení § 3 odst. 3 InfZ, neboť se jedná o
neexistující informaci. Povinný subjekt k tomuto sděluje, že pan^^^^^^|nikdy nebyl ve společnosti
SNEO, a.s. členem dozorčí rady a tudíž za tuto fůnkci nemohl být odměňován. Tato informace je snadno
ověřitelná z veřejně dostupných informací v obchodním rejstříku na webu Ministerstva spravedlnosti
České republiky https://or,justice.cz/ias/ui/reistřik
Část žádosti vymezená písmenem b) „přehled množství akcií společnosti ve vlastnici' i p ni
^^Ba veškerých vyplacených dividend a odměn v závislosti na vlastnictví těchto akcií za kalendáři
roky 2017-2018 “ se odmítá s odkazem na § 2 odst. 4 ve spojení § 3 odst. 3 InfZ, neboť se jedná o
neexistující informaci. Povinný subjekt k tomuto sděluje, že pan ^^^B^^B nikdy nevlastnil akcie
společnosti SNEO, a.s. a tudíž z neexistujícího vlastnictví nemohl nijak profitovat. Vlastníkem 100%
akcií společnosti SNEO, a.s. je a vždy v minulosti byla výhradně Městská část Praha 6, IČ: 00063703.
Tato informace je snadno ověřitelná z veřejně dostupných informací v obchodním rejstříku na webu
Ministerstva spravedlnosti České republiky https://or, justice .cz/ias/ui/rei střik

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhútě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se
podává na adresu společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6, příp. elektronickými prostředky.

vedoucí úseku generálního ředitele SNEO, a.s.
vedoucí právního oddělení SNEO, a.s.
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Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085
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