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Výroční zpráva za rok 2017 
 

o činnosti TSUB, příspěvková organizace v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
TSUB, příspěvková organizace vydává v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) tuto výroční zprávu za 
rok 2017:  
 
1. počet podaných žádostí o informace (ust. § 18 odst. 1 písm. a) InfZ)  

1.1. celkový počet podaných žádostí        0 
1.2. žádosti, na základě nichž byly poskytnuty informace v plném rozsahu  0 
1.3. částečné poskytnutí informací (v části rozhodnutí o odmítnutí žádosti)   0 
1.4. rozhodnutí o odmítnutí žádosti       0 
1.5. odložené žádosti (informace mimo působnost povinného subjektu)   0 

 

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí (ust. § 18 odst. 1 písm. b) InfZ)   0 
 
 
3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu (ust. § 18 odst. 1 písm. c) InfZ)  

V roce 2017 nebylo přezkoumáváno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací.  
 

4. výčet poskytnutých výhradních licencí (ust. § 18 odst. 1 písm. d) InfZ)  
V roce 2017 nebyly poskytnuty žádné výhradní licence.  
 

5. počet stížností podaných podle ust. § 16 a InfZ (ust. § 18 odst. 1 písm. e) InfZ)   0  
 
 
6. další informace vztahující se k uplatňování InfZ (ust. § 18 odst. 1 písm. f)  

Mimo žádosti o informace podávané písemně (i v elektronické podobě) poskytuje TSUB, 
příspěvková organizace informace na četné ústní žádosti, které souvisejí s náplní činnosti 
organizace. Počet těchto žádostí není dle ust. § 13 odst. 3 InfZ předmětem této výroční zprávy.  
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