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Výroční zpráva 

o činnosti Kongresového centra Praha, a. s. v oblasti poskytování informací za rok 
2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) zveřejňuje Kongresové centrum Praha, a. s., 

IČ: 630 80 249, se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „KCP“) výroční 

zprávu za rok 2020 o své činnosti v oblasti poskytování informací. Výroční zpráva  

 

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti: 0; 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0; 

c) 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: Ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí KCP o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl v roce 2020 

vydán žádný rozsudek. KCP nevynaložilo v souvislosti se soudními řízeními 

o právech a povinnostech podle tohoto InfZ žádné náklady; 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence: KCP neposkytlo v roce 2020 žádné výhradní licence; 

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení: 0; 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Na základě čl. II. usnesení 

Rady hlavního města Prahy číslo 1372 ze dne 24. 6. 2019 k poskytování informací 

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
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pozdějších předpisů, obchodními společnostmi, ve kterých hl. m. Praha 

uplatňuje (i nepřímo) výlučný vliv, dodržuje KCP povinnosti vyplývající z InfZ.  

 

Výroční zpráva o činnosti KCP v oblasti poskytování informací je uveřejněna na oficiálních 

webových stránkách v sekci KDO JSME – POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE. 

 

 


