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

 

Vážení, 

dne 05. 10. 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: Kverulant.org o.p.s., IČ 28925165, zastoupená 

ředitelem Vojtěchem Razimou, bytem Pražská 1148, 102 00 Praha 10. (dále „Žadatel“). 

 

Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí následující informace: 

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme SNEO, a.s. 

(dále jen „povinný“) o sdělení následující informací týkající se interních a externích právních a 

obdobných právních služeb jako například administrování výběrových řízení dle zákona o 

zdávání veřejných zakázek a to v období od 1.1.2016 do 31.3.2020. Žádáme o následující: 

1. Uveďte celkovou cenu vynaloženou na interní právní služby poskytnuté zaměstnanci 

povinného povinnému a to rozčleňené na jednotlivé roky. 

2. Uveďte celkovou cenu, včetně DPH vynaloženou na všechny externí právní služby 

poskytnuté dodavateli povinného a to rozčleňené na jednotlivé roky. 

3. Uveďte celkovou cenu, včetně DPH vynaloženou na externí právní služby poskytnuté 

dodavatelem ROWAN LEGAL advokátní kancelář s.r.o IČ 28468414 a to rozčleňené na 

jednotlivé roky. 

Informace je možno zcela poskytnout formou vyplnění následují tabulky, která je i přílohou 

této žádosti o informace.  

(dále „Žádost“) 

 

Tímto bylo rozhodnuto o 

 

o d m í t n u t í   č á s t i  V a š í   ž á d o s t i. 
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Odůvodnění: 

 

Ustanovení §15 odst. 1 InfZ stanoví, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, 

nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o 

odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. V případě Vaší Žádosti se 

tato Žádost odmítá v rozsahu bodu 1 (Uveďte celkovou cenu vynaloženou na interní právní 

služby poskytnuté zaměstnanci povinného povinnému a to rozčleňené na jednotlivé roky), 

a to s odkazem na ust. § 2 odst. 4 InfZ; cit.: Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů 

na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Důvodem je neexistence 

požadované informace, konkrétně povinný subjekt není schopen vyčíslit náklady na interně 

poskytnuté služby, neboť o zaměstnanci poskytovaných interních službách neúčtuje (povinný 

subjekt nemá zavedeno vnitropodnikové účetnictví).  

 

V rozsahu Žádosti vymezené bodem 2 (Uveďte celkovou cenu, včetně DPH vynaloženou 
na všechny externí právní služby poskytnuté dodavateli povinného a to rozčleňené na 
jednotlivé roky) a 3 (Uveďte celkovou cenu, včetně DPH vynaloženou na externí právní služby 
poskytnuté dodavatelem ROWAN LEGAL advokátní kancelář s.r.o IČ 28468414 a to rozčleňené 
na jednotlivé roky) poskytuje povinný subjekt informace v tabulce tak, jak bylo 
Žadatelem vyžádáno (viz příloha č. 1). Pro upřesnění Povinný subjekt žadateli sděluje, že 
v tabulce uvedené částky jsou získány z účetnictví povinného subjektu, kde byly selektovány 
ze společného účtu Poradenství. Ceny jsou uvedeny vč. DPH dle požadavku Žadatele. 
 

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.  

 

 

Mgr. Ing. Jan Kuchařík 

pověřený funkcí generálního ředitele 

 

vz. Mgr. Miroslav Rašín 

     vedoucí úseku generálního ředitele 

     vedoucí právního oddělení 

 

 

 

Přílohy:  

1. poskytnutí informace na bod 2 a 3 Žádosti 
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