
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

o činnosti Domova důchodců Černožice 

v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

za rok 2016 

 

Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

,,Zákon č. 106/1999 Sb.“) 

 

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - §     
    18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. 
    V roce 2016 nebyla podána u Domova důchodců Černožice žádná žádost o poskytnutí      
    informace. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebylo vydáno taktéž žádné. 
 
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 odst.     
    1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. 
    V roce 2016 nebylo u Domova důchodců Černožice podáno žádné odvolání proti      
    rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části. 
 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č.    
    106/1999 Sb. 
    V roce 2016 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti   
    rozhodnutí Domova důchodců Černožice. 
 
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 
    V roce 2016 nebyla u Domova důchodců Černožice poskytnuta žádná výhradní licence. 
 
5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a      
    stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. 
    V roce 2016 nebyla u Domova důchodců Černožice podána stížnost dle §16a zákona č.     
    106/1999. 
 

6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím -     
    § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.    
    Webová stránka www.doduce.cz poskytuje návštěvníkům velké množství informací o  
    činnosti Domova důchodců Černožice. Tato stránka je pravidelně doplňována a  
    aktualizována. 
 

7. Přehled všech výdajů, které Domov důchodců v Černožicích vynaložil v souvislosti se   
    soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. 
    V roce 2016 Domov důchodců Černožice nevynaložil žádné výdaje v souvislosti se   
    soudními řízeními o právech a povinnostech podle InfZ. 
 
 

V Černožicích dne 20. ledna 2017                             

                   

                                                                                                    

PhDr. Martin Scháněl, Ph. D. 

                                                                                                ředitel  

http://www.doduce.cz/


 


