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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů – sdělení o nevyřízení žádosti

Vážený pane,
dne 11. dubna 2017 jsme obdrželi Vaši žádost, kterou jste zaslal z e-mailové adresy xxxxxxxxxxxx o
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. V obsahu Vaší žádosti požadujete sdělení:
1. Který subjekt (Obchodní firma, IČO) je provozovatelem lékárny ve Sdruženém ambulantním
zařízení v Praze 7, se sídlem Praha, Strossmayerovo náměstí 1477/6?
2. Dále žádám o zaslání kopie nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání, a
to prostor lékárny ve Sdruženém ambulantním zařízení v Praze 7, se sídlem Praha,
Strossmayerovo náměstí 1477/6, uzavřené mezi Městskou částí jako zřizovatelem a
obchodní společností, která je provozovatelem lékárny?
Dále žádáte o zaslání těchto informací na Vaši výše uvedenou e-mailovou adresu.
Povinnost poskytovat informace je stanovena v § 2 výše citovaného zákona. Těmito
povinnými subjekty jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné
instituce a dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných
zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze
v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Stát a územní samosprávné celky mohou k plnění svých
úkolů zřizovat právnické osoby. Z hlediska výkladu institutu povinného subjektu je pak možno
pohlížet na jednotlivé právnické osoby zřízené státem nebo územním samosprávným celkem jako
na veřejné instituce v souladu s § 2 odst. 1 uvedeného zákona. Z hlediska vymezení pojmu
informace se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na
jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého
v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního, který má
povinný subjekt v držení, tedy s ním disponuje.
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Na základě výše uvedených skutečností Vám sdělujeme, že Vámi požadované informace
nejsou v držení povinného subjektu, na který jste se obrátil (MČ Praha 7 a Úřad MČ Praha 7) a
z tohoto důvodu Vám je tedy ani nemůžeme poskytnout. Městská část Praha 7 není majitelem
objektu Strossmayerovo náměstí 1477/6, Praha 7 a z tohoto důvodu uvedené prostory lékárny ani
nepronajala. S Vaší žádostí se proto obraťte na Sdružené ambulantní zařízení Praha 7, které z výše
uvedených důvodů vystupuje jako veřejná instituce z pohledu povinnosti poskytovat informace
podle informačního zákona.
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