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Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

za rok 2014 

 
 

     V souladu s ustanovením § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

(dále jen zákon) zveřejňuje Nemocnice Na Homolce (dále jen NNH) tuto výroční zprávy za 

rok 2014 o své činnosti v oblasti poskytování informací: 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 

- NNH obdržela celkem 19 žádostí o informace. Bylo vydáno 1 rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti. 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí - žádné 

 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled 

výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a 

povinnostech podle tohoto zákon, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a 

nákladů na právní zastoupení 

- Žádné soudní řízení týkající se přezkoumání rozhodnutí NNH o odmítnutí žádosti 

o poskytnutí informace neproběhlo. 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence 

- Žádné výhradní licence nebyly poskytnuty. 

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení 

- Celkem bylo podáno 8 stížností. Bližší informace ke stížnostem jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

 

 



 

Nemocnice Na Homolce 

Roentgenova 37/2 

150 30 Praha 5 - Motol 

Tel: 257 27 2125 

Fax: 257 27 3001 

Email: hospital@homolka.cz 

 

   

 

Datum podání 

stížnosti 

Důvody podání 

stížnosti 

Stručný popis způsobu vyřízení 

9. 6. 2014 § 16a odst. 1 písm. b) 

zákona 

Stížnosti bylo ze strany NNH vyhověno 

9. 6. 2014 § 16a odst. 1 písm. b) 

zákona 

Stížnosti bylo ze strany NNH vyhověno 

9. 6. 2014 § 16a odst. 1 písm. b) 

zákona 

Stížnosti bylo ze strany NNH vyhověno 

9. 6. 2014 § 16a odst. 1 písm. b) 

zákona 

Stížnosti bylo ze strany NNH vyhověno 

9. 6. 2014 § 16a odst. 1 písm. b) 

zákona 

Stížnosti bylo ze strany NNH vyhověno 

9. 6. 2014 § 16a odst. 1 písm. c) 

zákona 

Stížnosti bylo ze strany NNH vyhověno 

9. 6. 2014 § 16a odst. 1 písm. b) 

zákona 

Stížnosti bylo ze strany NNH vyhověno 

9. 6. 2014 § 16a odst. 1 písm. b) 

zákona 

Stížnosti bylo ze strany NNH vyhověno 

  

 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona  

- bez dalších informací 

 

 

Praha, 27. února 2015   

 

Zpracoval: PhDr. Stanislav Radosta 

 

 

 

                                                                                                      Dr. Ing. Ivan Oliva 

                                                                                           ředitel Nemocnice Na Homolce   


