Výroční zpráva
o činnosti povinného subjektu Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. v oblasti
poskytování informací
za rok 2017
zpracovaná v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
1) počet podaných žádostí o informace .............................................................................. 4
2) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti ............................................................ 2
3) počet podaných odvolání proti rozhodnutí ..................................................................... 0
4) opisy podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Během roku 2017 se ve třech případech (z předchozích let) domáhali žadatelé
poskytnutí informace u Krajského soudu v Plzni, potažmo v rámci kasační stížnosti
u Nejvyššího správního soudu ČR. Všechna řízení nebyla doposud ukončena,
stávající soudní rozhodnutí spočívají na právním závěru, že žádost o poskytnutí
informace by co do formálního podání neměla být ze strany povinného subjektu
jakkoliv omezována, tj. neměl by být vyžadován ani el. zaručený podpis. S tímto
závěrem společnost PMDP, a.s., jako povinný subjekt nesouhlasí, neboť má zato, že
v každém správním řízení by měly být strany nesporně identifikovány, tedy i žadatel
o poskytnutí informace.
5) přehled výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními, a to včetně
nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
15.342 Kč – A. H. - náklady řízení
4.114 Kč – A. H. - náklady řízení
15.342 Kč – J. S. - náklady řízení
Odměna za zastupování povinného subjektu v soudních řízeních nebyla žádná
zaplacena.
6) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění ......................................... 0
7) počet stížností podaných podle § 16a ............................................................................. 2
8) stručný popis a důvod podání stížnosti
Žadatel nepovažuje výzvu k doplnění žádosti o podání informací o el. zaručený podpis
za platné právní jednání povinného subjektu, neboť podle jeho názoru nemusí být
žádost o podání informace opatřena tímto podpisem.
Při vyřizování žádostí o informace je postupováno v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.
a dle vnitřní směrnice. Odpovědi na vyřízené žádosti o informace jsou zveřejňovány na
webových stránkách povinného subjektu.
Výroční zpráva byla schválena představenstvem společnosti dne 28. 3. 2018.

