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Rozhodnutí o poskytnutí informací a odmítnutí části žádosti  

 

 

V souladu s ust. § 9, § 14 a § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění (dále jen „informační zákon“), rozhodla Fakultní nemocnice Hradec Králové, 

se sídlem Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, IČ: 00179906 (dále 

jen „povinný subjekt“) v jednotlivých bodech žádosti o informace podané panem Tomášem 

…………, 155 00 Praha 5 dne 12. ledna 2016 takto: 

 

povinný subjekt poskytne informace v bodech 1, 2, a částečně v bodu 3 s tím, že povinný 

subjekt odmítá částečné poskytnutí informací v bodu 3 v souladu s ust. § 9 informačního 

zákona, neboť se jedná o obchodní tajemství. 

 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 12. 1. 2016 Fakultní nemocnice Hradec Králové prostřednictvím emailu obdržela jako 

povinný subjekt dle informačního zákona žádost o poskytnutí informací od pana Tomáše 

…………, 155 00 Praha 5. 

 

Informace požadované v bodu 1: ano, povinný subjekt v roce 2015 spolupracoval 

se společností NEWTON Media, a.s. a požadované dokumenty jsou žadateli poskytnuty 

a doručeny spolu s tímto rozhodnutím. 

 

Informace požadované v bodu 2: ne, povinný subjekt v roce 2015 nespolupracoval 

se společností Anopress IT, a.s. 

 

Informace požadované v bodu 3: ano, povinný subjekt v roce 2015 spolupracoval 

se společností Bisnode Česká republika, a.s., a požadované dokumenty jsou žadateli 

poskytnuty a doručeny spolu s tímto rozhodnutím. S ohledem na skutečnost, že společnost 

Bisnode Česká republika, a.s., informace ohledně toho, za jakou cenu jejich společnost 

konkrétní služby povinnému subjektu prodala, považuje za důvěrnou informaci ve smyslu 

§ 504 občanského zákoníku a označuje ji za obchodní tajemství, vyloučil tyto informace 

povinný subjekt z poskytnutí a to v souladu s ust. § 9 informačního zákona. O obchodní 

tajemství jde zejména proto, že cenové údaje ve vztahu ke konkrétním produktům dle 

objednávek nejsou na trhu (v obchodních kruzích) běžně dostupné, nepochybně souvisejí 

se společností  Bisnode Česká republika, a.s., a jsou konkurenčně významné. 

 

 

Poučení: 

 



Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Ministerstvu 

zdravotnictví prostřednictvím Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

 

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. 

    ředitel 
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Lipertová Šárka

 

 
 
 
 

--------------------------- Původní zpráva ---------------------------- 
Předmět: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím 
Od:        @gmail.com> 
Datum:     12 Leden 2016, 15:30 
Komu:      fnhk@fnhk.cz 
-------------------------------------------------------------------------- 

 

       Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím 

 jméno: 

 datum narození: 

 adresa: 

 email: @gmail.com 

 Dobrý den, 

 dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím bych tímto rád požádal o následující informace: 

 1) zda váš subjekt v roce 2015 spolupracoval se společností NEWTON Media, a.s. (IČ: 28168356)? Pokud ano, prosím 
o poskytnutí kopie aktuálně platných smluv, popř. objednávek či faktur z roku 2015. 
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 2) zda váš subjekt v roce 2015 spolupracoval se společností Anopress IT, a.s. (IČ:  26694484)? Pokud ano, prosím o 
poskytnutí kopie aktuálně platných smluv, popř. objednávek či faktur z roku 2015. 

 3) zda váš subjekt v roce 2015 spolupracoval se společností Bisnode Česká republika, a.s. (IČ: 63078201)? Pokud 
ano, prosím o poskytnutí kopie aktuálně platných smluv, popř. objednávek či faktur z roku 2015. 

 
 
 

 Informace prosím v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu. Za jejich poskytnutí vám 
předem 

 

 děkuji. 

 
 
 

 Hezký zbytek dne 

 
 
 

 

 @gmail.com 




