Ev. č.: 1170/19-CSMV
Č. j.: TS-1089/2019
Praha 20. března 2019
Počet listů: 2

Výroční zpráva za rok 2018
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
OLYMP CENTRU SPORTU MINISTERSTVA VNITRA (dále jen „OLYMP CS MV“) jako
povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), ukládá ust. § 18 odst. 1 téhož
zákona za povinnost zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v
oblasti poskytování informací obsahující následující údaje:
a) počet přijatých žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Počet podaných žádostí o poskytnutí informace: 1
Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Žádné odvolání nebylo podáno.
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 souvislosti s dotčenou problematikou nebylo proti OLYMP CS MV vedeno žádné soudní
řízení.
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence
Žádná výhradní licence nebyla OLYMP CS MV poskytnuta.
e) počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení
Proti postupu OLYMP CS MV při poskytování informací nebyla podána žádná stížnost.
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f) další informace vztahující se k uplatňování zákona
Některé další dotazy a žádosti o informace ze stran veřejnosti, institucí a médií jsou
OLYMP CS MV podávány mimo rámec zákona, neformálním způsobem, a to nejčastěji
telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.
Průběžné informace o činnosti OLYMP CS MV jsou zveřejňovány na webových stránkách
https://www.olympcsmv.cz/
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