
 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

obchodní společnosti STAREZ-SPORT, a.s. za rok 2020 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

v platném znění 

 

Obchodní společnost STAREZ-SPORT, a.s., se sídle Brno, Křídlovická 911/34, PSČ 

602 00, IČ: 26932211, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedené 

Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 4174, tímto v souladu s ustanovením § 18 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „InfZ“), jakožto povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 InfZ 

zveřejňuje výroční zprávu za rok 2020 v oblasti poskytování informací. 

A. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o 

odmítnutí 

Ústní žádosti o poskytnutí informací se podle InfZ neevidují, a proto nejsou ve 

výroční zprávě uvedeny. 

 

Celkový počet podaných žádostí o informace byl v roce 2020 celkem 2, z čehož 

byla: 

▪ 1 žádost vyřízena 

▪ 1 žádost odmítnuta. 

 

B.  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí 

▪ Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí: 0. 

  

C. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání 

povinného subjektu o odmítnutí nebo částečném odmítnutí žádosti a 

přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se 

soudními řízeními, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a 

nákladů na právní zastoupení 

V roce 2020 nebyl vydán žádný rozsudek, který se týká působnosti povinného 

subjektu. 

D. Výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti 

poskytnutí výhradní licence 

Obchodní společnosti STAREZ-SPORT, a.s. nebyly v roce 2020 poskytnuty 

žádné výhradní licence. 



 

 

E. Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a InfZ, důvody podání 

stížností a stručný popis způsobu vyřízení stížností 

Podle ustanovení § 16a InfZ nebyla na obchodní společnost STAREZ-SPORT, 

a.s.  podána ve sledovaném období žádní stížnost na postup při vyřizování 

žádosti o informace. 

F. Další informace vztahující se k uplatňování InfZ 

Dle § 17 InfZ mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací 

požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s 

vyřízením žádosti spojenými. Výše úhrady za poskytování informací za 

písemně podané žádosti za rok 2020 činí: 0,- Kč  

V Brně dne 26.2. 2021 

 

 

     Generální ředitel STAREZ-SPORT, a.s. 




