Výroční zpráva
o činnosti povinného subjektu Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
v oblasti poskytování informací za rok 2018
zpracovaná v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1) počet podaných žádostí o informace .............................................................................. 7
2) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti ............................................................ 4
z toho částečné odmítnutí ............................................................................................... 1
3) počet podaných odvolání proti rozhodnutí ..................................................................... 1
4) opisy podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Během roku 2018 se v jednom případě domáhal žadatel poskytnutí informace u
Krajského soudu v Plzni 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. Proti tomuto rozhodnutí
se povinný subjekt bránil podáním kasační stížností k Nejvyššímu soudu, přičemž toto
řízení nebylo doposud ukončeno.
5) přehled výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními, a to včetně
nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
11.228 Kč – V. V. - náklady řízení
6) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění ........................................... 0
7) počet stížností podaných podle § 16a zákona .................................................................. 1
8) stručný popis a důvod podání stížnosti:
Žadatel si stěžoval na nedodržení lhůty k vyřízení žádosti o poskytnutí informace.
Žádost však byla povinným subjektem vyřízena v zákonné lhůtě a odpověď byla včas
zaslána na elektronickou adresu uvedenou samotným žadatelem. Po podání stížnosti
byla odpověď na stížnost i odpověď na žádost zaslána stěžovateli poštou na dodejku,
přičemž ten si poštu nepřevzal.
9) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Při vyřizování žádostí o informace je postupováno v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. a dle
vnitřní směrnice povinného subjektu. Odpovědi na vyřízené žádosti o informace jsou
zveřejňovány na webových stránkách povinného subjektu. S odkazem na rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu, konkr. rozsudku sp. zn. 7 As 311/2017 ze dne 12. 12. 2017,
zůstává nicméně otázkou, zda je společnost PMDP, a.s. skutečně povinným subjektem dle
zákona.
Výroční zpráva byla schválena představenstvem společnosti usnesením č. 3453/311/19 ze dne
20. 2. 2019.

