
  
 

 

Vážený pan 

 

Adresa neznámá 

EMAILEM 

 

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje:  V Praze dne: 28. 09. 2020 

č. j. 2/2020  M. Rašín  

tel.:728 352 015  

m.rasin@sneo.cz 

  

     

     

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

přístupu k informacím 
 

Vážený pane Mičko, 

dne 22. 08. 2020 obdržela společnost SNEO, a.s., IČ: 27114112 (dále „Povinný 

subjekt“), prostřednictvím elektronické podatelny (email: info@sneo.cz) žádost o poskytnutí 

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

(dále jen „InfZ“), identifikace žadatele: Josef Mička, dat. nar. neznámé, adresa trvalého 

pobytu: neznámá (dále „Žadatel“). 

 

Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí následující informace: 

 

Dobrý den, 

obracím se na Vás s dotazem v rámci svobodného přístupu  informacím dle zákona   

č. 106/1999 Sb. k na určení provozovatele občerstvení na koupališti Petynka pod Vaší správou 

určenou MČ Praha 6 a to: 

1) jak  je možné, že  provozovatelem občerstvení koupaliště Petynka, kde je hlavním 

akcionářem MČ Praha 6 byla určena firma Pabors IČ 24667684  bez vypsaného předchozího 

výběrového řízení, což by na straně efektivního hospodáře ve smyslu pronajímání nemovitostí 

MČ Prahy 6 mělo.. 

2) je Vám známo, že firma Pabros dle veřejné sbírky listin uveřejněné v Obchodním rejstříku 

má víceméně zanedbatelné mzdové náklady i daňové náklady (daň z příjmu a dph) na to, aby 

oficiálně byla schopna takto velkou akci zaštítit 

3) je Vám známo že firma Pabros byla v minulosti sankcionována za nelegální zaměstnávání 

ze strany Pražské správy sociálního zabezpečení a byla jí uložena pokuta? 

4) kdy bude vypsáno výběrové řízení na provozovatele občerstvení koupaliště Petynka v roce 

2021. 

(dále „Žádost“) 



  
 

 

 

Tímto bylo rozhodnuto o 

 

o d l o ž e n í  V a š í   ž á d o s t i. 

 

Odůvodnění: 

 

Ustanovení §14 odst. 2 InfZ stanoví, že podstatnou náležitostí žádosti dle InfZ je řádná 

identifikace žadatele, konkrétně, že „fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum 

narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu 

bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště“. 

S ohledem na skutečnost, že Žadatel nesplnil dle ust. §14 odst. 2 InfZ zákonné podmínky 

identifikace, byl Žadatel dne 27. 08. 2020 vyzván prostřednictvím jediného dostupného 

kontaktního údaje Žadatele (emailové adresy ) k doplnění žádosti ve 

smyslu ust. §14 odst. 4 InfZ. S ohledem na skutečnost, že Žadatel svoji žádost nedoplnil, 

rozhodl Povinný subjekt v souladu s ust. §14 odst. 5, věta druhá InfZ (nevyhoví-li žadatel této 

výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží) a to tak, že Žádost odložil. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není možné podat opravný prostředek  

 

 

 

SNEO, a.s. 




