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Sdělení o prodloužení lhůty k vyřízení žádosti o informace 

 

Vážený pane inženýre, 

VZP ČR obdržela dne 20. 2. 2023 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o svobodném 

přístupu k informacím“, týkající se účasti na zasedáních a odměn správní a dozorčí rady VZP ČR 

v letech 2017 až 2022. Konkrétně byly požadovány následující informace: 

1. Předložte jmenné seznamy účasti na všech zasedáních správních rad za jednotlivé roky.  

2. Sdělte údaje o vyplacených odměnách jednotlivým členům správní rady za jednotlivé roky.  

3. V případě, že povinný vyplatil za rozhodné období další peněžní plnění členům správní rady, 

sdělte výši, komu a titul plnění.  

4. Předložte jmenné seznamy účasti na všech zasedáních dozorčích rad za jednotlivé roky.  

5. Sdělte údaje o vyplacených odměnách jednotlivým členům dozorčí rady za jednotlivé roky.  

6. V případě, že povinný vyplatil za rozhodné období další peněžní plnění členům dozorčí rady, 

sdělte výši, komu a titul plnění. 

VZP ČR Vám sděluje, že vyhledávání a sběr Vámi požadovaných informací si vyžádá delší čas,  

ve kterém je nutné mimo jiné komunikovat mezi více složkami VZP ČR jako povinného subjektu, přičemž 

současně jde o velmi obsáhlé množství informací za delší časové období. Z tohoto důvodu si Vás  

VZP ČR dovoluje v souladu s § 14 odst. 6 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím 

informovat o prodloužení lhůty pro poskytnutí informací o deset dní. 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Iveta Pelcová 

právník Oddělení právních služeb 

VZP ČR 
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