
 

 

Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím za období roku 2019 

zákonný požadavek  

a) počet podaných žádostí o informace a počet 
vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 

V období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 
společnost SNEO, a.s. eviduje sedm podaných 
žádostí o poskytnutí informací dle zákona  
č. 106/1999 Sb. (dále „InfZ“). Šest žádostí bylo 
vypořádáno poskytnutím informace, jedna 
žádost byla částečně odmítnuta důvodu 
neexistence požadované informace (ve zbytku 
byla informace poskytnuta).   

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, 
 

V období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 
společnost SNEO, a.s. eviduje jedno odvolání 
proti způsobu vyřízení žádosti. Nadřízeny orgán 
(představenstvo SNEO, a.s.) v rámci rozhodnutí o 
odvolání potvrdilo v plném rozsahu postup 
povinného subjektu. 

c) 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, 
 

V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 neeviduje 
společnost SNEO, a.s. žádná soudní rozhodnutí; 
společnost SNEO, a.s. v tomto období 
nevynaložila žádné finanční prostředky na 
soudní řízení či právní zastoupení. V souvislosti 
s náklady na  vlastní zaměstnance lze 
konstatovat, že společnost SNEO, a.s. vynaložila 
na vlastní zaměstnance náklady za mimořádně 
rozsáhlé vyhledání informací ve smyslu ust. §17 
odst. 1 InfZ, konkrétně částku 1.500,- Kč bez 
DPH, která byla vč. DPH uhrazena žadatelem. 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně 
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 
licence, 
 

V období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 
společnost SNEO, a.s. neposkytla žádnou 
výhradní licenci.  

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody 
jejich podání a stručný popis způsobu jejich 
vyřízení, 
 

V období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 
společnost SNEO, a.s. eviduje žádnou stížnost 
proti vyřízení žádosti o informace.  

f) další informace vztahující se k uplatňování 
tohoto zákona 
 

Další informace vztahující se k uplatňování 
tohoto zákona lze nalézt na: 
www.sneo.cz 
https://sneo.cz/povinne-informace 
www.justice.cz 
www.praha6.cz  

 

V Praze dne 31. 12. 2019   
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