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Výroční zpráva  
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, za rok 2016 
 
 

1) Počet podaných žádostí o informace: 4. 
 

2) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0. 
 

3) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0. 
 

4) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech 
výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech 
a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance 
a nákladů na právní zastoupení:  
 
Opis podstatných částí rozsudku: 
Krajský soud v Brně, 30 A 69/2015-41 ze dne 26. května 2016 
Dance macabre, spolek, se sídlem Rolnická 661/7, Brno, zastoupeného  Mgr. Jaroslavem 
Bártou, advokátem se sídlem Kobližná 19, Brno proti žalované: Nemocnice Třebíč, 
příspěvková organizace, se sídlem Purkyňovo náměstí 133/2, Třebíč, v řízení  o žalobě 
proti rozhodnutí ředitelky žalované ze dne 21. 5. 2015, zn. NTPO/12277/2015/2. 
Výrok: 
I. Soud vyslovuje nicotnost rozhodnutí ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové 
organizace, ze dne 21. 5. 2015, zn. NTPO/12277/2015/2.      
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši  9 800 Kč, a to do 
třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám Mgr. Jaroslava Bárty, advokáta. 
Z odůvodnění: 
Žalobou napadené rozhodnutí je nicotné, neboť o odvolání proti rozhodnutí žalované 
rozhodoval správní orgán mimo meze své věcné příslušnosti. U takového rozhodnutí tedy 
krajský soud byl dle § 76 odst. 2 s. ř. s. z úřední povinnosti (ex offo) povinen deklarovat 
jeho nicotnost. Krajský soud proto podle tohoto ustanovení postupoval a nicotnost žalobou 
napadeného rozhodnutí tímto rozsudkem (výrokem I.) vyslovil. Žalovaná proto bude 
povinna postoupit správní spis společně s odvoláním žalobce správnímu orgánu 
příslušnému ve smyslu § 178 odst. 1 správního řádu k rozhodnutí o tomto odvolání.   
Přehled výdajů: 9 800 Kč jako náhrada nákladů řízení žalobce.  

 
5) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence: 0. 
 

6) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 
vyřízení: 0. 

 
7) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona jsou dostupné na stránkách 

http://www.nem-tr.cz 
 

 
 
V Třebíči dne  28. 2. 2017 
 
 
Ing. Eva Tomášová  
ředitelka (v.z. MUDr. Edita Richterová, v.r.)   (otisk razítka) 

http://www.nem-tr.cz/

