
DATOVOU SCHRÁNKOU 

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje: V Praze dne: 14. 11. 2019 

Č.j . : 5/2019 

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb„ o svobodném 
přístupu k informacím. v platném znění 

Vážený pane inženýre, 

dne 16. 10. 2019 obdržela společnost SNEO, a.s., IČ: 27114112 prostředn ictvím 
emailových adres členťi představenstva společnosti (lfiedler@sneo.cz, j kucharik@sneo.cz, 
jsedlacek@sneo.cz) Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „lnfZ"). 

Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí následující informace: 

Vážené představenstvo/ 

děkuji vám za odpověď na mou předchozí žádost. V návaznosti na ní vás v souladu s 
ustanovením zákona č. 106/1999 Sb./ o svobodném přístupu k informacím/ a zákona č. 

131/2001 Sb./ o hlavním městě Praze/ zdvořile žádám o poskytnutí následující informace: 
1. Dopisy NOPOCZ01 s.r.o. ze dmJ 17. a 25. září 2018✓ pňpadné odpovědt a emailovou 
komunikaci v měsících červen až řífen✓ na kterou odkazuje v ďánku (1) Restituční nárok½ první 
větě prvního odstavce vámi poskytnutý dokument dopis společnosti NOPOCZ01 s.r.o. ze dne 
01. 11. 2018✓ viz Pňloha 1. 

V příloze prosím nalezněte žádost se všemi náležitostmi a zmiňovanou přílohu v plném zněm: 
Žádám o poskytnutí informací v elektronické podobě a doručování na tento e-mail 

pňpadně do mé datové schránky (ID: Spmghui ). 
( dále „Žádost") 
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Tímto bylo rozhodnuto o 

 

 

poskytnutí informace na základě Žádosti. 

 

Povinný subjekt Žádost vypořádává tak, že přílohou tohoto rozhodnutí přikládá Žádostí tyto 

požadované dokumenty: 

 

1)  Dopis NOPOCZ01 s.r.o. ze dne 17. září 2018 

2)  Dopis NOPOCZ01 s.r.o. ze dne 25. září 2018 

3) E-mailová komunikace - předmět: AD – SNEO / ZASLÁNÍ VYDANÉHO OPRAVNÉHO 

USNESENÍ (celkem: 22 e-mailů) 

4) E-mailová komunikace – předmět: AD – SNEO zaslání informace z pozemkového úřadu 

z 20.6. (celkem: 20 e-mailů) 

5) E-mailová komunikace – předmět: Restituce AD (celkem: 2 e-maily) 

6) E-mailová komunikace – předmět: Finalizace dokumentace – projekt Dračky, prodej 

formou share deal (celkem: 2 e-maily) 

7) E-mailová komunikace – předmět: AD – SNEO / aktuální informace z pozemkového 

úřadu/16.8. (celkem: 21 e-mailů) 

8) E-mailová komunikace – předmět: Restituce AD – SNEO doplnění údajů do transakční 

dokumentace (celkem: 3 e-maily) 

 

Povinný subjekt dále informuje Žadatele, že Žadatelem formulovaný alternativní požadavek na 

případné odpovědi na dopisy NOPOCZ01 s.r.o. ze dnů 17. a 25. září 2018 není možné 

vypořádat, neboť reakce na uvedené dopisy byla vždy řešena na osobních schůzkách tak, jak 

je ostatně navrženo i v poskytnutých dopisech NOPOCZ01 s.r.o. ze dnů 17. a 25. září 2018. 

S přihlédnutím ke skutečnosti, že žadatel neznal obsah těchto dopisů, konkrétně zda byly 

formulovány tak, aby vyžadovaly odpověď, Povinný subjekt vypořádává tuto žádost v plném 

rozsahu, a nikoli částečným odmítnutím v rozsahu odpovědí, a to zejména v návaznosti 

alternativně formulovaný požadavek Žadatele. 

 

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 16. 10. 2019, 

přezkoumal, zda splňuje formální náležitosti InfZ a dne 31. 10. 2019 vydal Výzvu k úhradě 

nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací v rámci žádosti o poskytnutí informace dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, kterou byla 

Žadateli uložena povinnost uhradit náklady povinného subjektu ve výši 1.815,- Kč (jeden tisíc 

pět set korun českých). Žadatel výzvou specifikované náklady v plné výši uhradil dne  

11. 11. 2019. Dne 13. 11. 2019 ekonomické oddělení povinného subjektu potvrdilo, že 

prostředky byly připsány na účet Povinného subjektu (výpis z účtu je exportován vždy za den 
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předchozí). V návaznosti na úhradu nákladů Povinného subjektu v zákonem s   

60 dní od výzvy k úhradě nákladů bylo dne 14. 11. 2019 vydáno toto rozhodnutí, kterým byly 

Žadateli požadované informace poskytnuty. Zákonná lhůta na poskytnutí informací byla 

dodržena, neboť Povinný subjekt poskytl informaci Žadateli následující den po konfirmaci 

úhrady, tedy dne 14. 11. 2019. Lhůta se stavěla v období od vydání výzvy k úhradě ze dne  

31. 10. 2019, tedy v období od 31. 10. 2019 do 13. 11. 2019. Stavěná lhůta na vyřízení Žádosti 

začala plynout počínaje dnem následujícím, tedy 14. 11. 2019 a v tento den byla také Žádost 

tímto rozhodnutím vypořádána. 

 

 

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 

 

 

SNEO, a.s. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

celkem 8 dle textu 
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