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I. Ú V O D
Výroční zpráva za rok 2021 o agendě v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, je subjektem, který je podle ust. § 18
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „zákon“) povinen
zveřejnit za předcházející kalendářní rok výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací.
Podle zákona výroční zpráva musí obsahovat následující údaje:
1. počet podaných žádostí o informace v písemné a elektronické podobě
2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
3. počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
4. opis podstatných částí každého rozsudku soudu, týkajícího se svobodného přístupu
k informacím,
5. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení,
6. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence,
7. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

II. Ú D A J E Z A O R G A N I Z A C I
počet podaných žádostí o informace v písemné a elektronické podobě :
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
opis podstatných částí každého rozsudku soudu, týkajícího se svobodného přístupu
k informacím:
5. počet stížností na postup při vyřizování žádostí:
6. poskytnuté výhradní licence:
7. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
1.
2
3.
4.

2
0
0
0
0
0
nejsou

III. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K UPLATŇOVÁNÍ TOHOTO
ZÁKONA
Organizace v roce 2020 dodržela povinnosti stanovené ust. § 5 zákona tím, že povinně zveřejnila
prostřednictvím tiskovin a internetových stránek www.polza.cz informace v následujícím rozsahu:
a)
b)
c)

d)
e)

f)

důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje
svoji činnost,
popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat
žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí,
místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to
včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i
popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech a název příslušného
formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,
postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných
dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,
přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které
stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace, které upravují další práva
občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy
poskytnuty k nahlédnutí,
sazebník úhrad za poskytování informací.

Zpracoval: Ing. Dan Zeman, ředitel
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