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V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen 
„Zákon“) zveřejňují Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, IČO: 00024007, se sídlem Náměstí 
Svobody 272, 542 25 Janské Lázně (dále jen „SLL JL“) tuto výroční zprávu za rok 2020. 
 
V souvislosti s žádostmi o informace přijatými na základě Zákona (dále jen „žádosti“) SLL JL tímto zveřejňuje 
následující: 
 
1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
V roce 2021 obdržely SLL JL tři žádosti o informace. Bylo vydáno jedno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
  
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 
V roce 2021 obdržely SLL JL jedno odvolání proti rozhodnutí o žádosti. 
 
3. Rozsudky ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o žádosti a přehled výdajů vynaložených 
v souvislosti se soudními řízeními na základě Zákona 
O odvolání proti rozhodnutí o žádosti rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutím ze dne 14.4.2021 
č.j. MZDR 15926/2021-2/PRO, přičemž odvolání bylo částečně vyhověno. SLL JL respektovaly rozhodnutí 
Ministerstva zdravotnictví a žadateli poskytly požadované informace v rozsahu stanoveném rozhodnutím; 
ve zbývajícím rozsahu žádost o poskytnutí údajů odmítly. SLL JL v roce 2021 nevedly žádné soudní řízení na 
základě Zákona. V souvislosti s řízeními na základě zákona nebyly vynaloženy žádné náklady.  
 
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí 
V souvislosti s žádostmi obdrženými v roce 2021 nebyly poskytnuty žádné výhradní licence. 
 
5. Počet stížností podaných podle § 16a Zákona, důvody jejich podání a způsob vyřízení 
V roce 2021 neobdržely SLL JL žádnou stížnost podle § 16a Zákona. 
 
6. Další informace vztahující se k uplatňování Zákona 
SLL JL nedisponují žádnými dalšími informacemi, které se vztahují k uplatňování Zákona v průběhu roku 
2021. 
 


