
Dobrý den, 

 

Vojenská nemocnice Brno poskytuje informace právnickým i fyzickým osobám podle 

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

 

Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti VN Brno v oblasti poskytování informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím: 

 

1. Počet podaných žádostí o informaci: 3 

Žádosti se týkaly - poskytnutí aktuálně platných pojistných smluv (včetně platných 

dodatků) o pojištění majetku, odpovědnosti, motorových vozidel a 

případně jiných pojištění; 

 

- zda V Brno v roce 2015 spolupracovala se společností NEWTON 

Media, a.s., Anopress IT, a.s., Bisnode ČR, a.s.  

 

- výdaje VN Brno za posledních 5 daňových období, tj. v letech 

2010-2015 na nákup inzerce či jiného mediálního provozu, 

sponzorované redakční přílohy či články, obchodní a marketingové 

projekty či jiné komerční prezentace v médiích vydávaných či 

provozovaných vydavatelstvím MAFRA, a.s., Economie, a.s., 

Borgis, a.s., Vltava Labe Media, a.s., Czech News Center, a.s., 

celkové výdaje na nákup inzerce vynaložené mimo uvedené 

společností; 

- výdaje VN Brno za posledních 5 daňových období, tj. v letech 

2010-2015 za předplatné titulů a nákupu elektronických médií 

vydávaných či provozovaných vydavatelstvím MAFRA, a.s., 

Economie, a.s., Borgis, a.s., Vltava Labe Media, a.s., Czech News 

Center, a.s., celkové výdaje na předplatné titulů a nákupu el. médií 

vynaložené mimo uvedené společnosti; 

- výdaje VN Brno za posledních 5 daňových období, tj. v letech 

2010-2015 na nákup reklamního času či jiného mediálního prostoru, 

sponzorované pořady, vysílání, obchodní a marketingové projekty 

či jiné komerční prezentace na tv stanicích a v médiích 

provozovaných společností CET 21 spol. s r.o., FTV Prima, spol. 

s r.o., celkové výdaje na nákup reklamního času či jiného 

mediálního prostoru, sponzorované pořady, vysílání, obchodní a 

marketingové projekty či jiné komerční prezentace vynaložené 

mimo uvedené společnosti; 

- výdaje VN Brno za posledních 5 daňových období, tj. v letech 

2010-2015 na nákup reklamního času či jiného mediálního prostoru, 

sponzorované pořady, vysílání, obchodní a marketingové projekty 

či jiné komerční prezentace na rozhlasových a v médiích 

provozovaných společností LagardereActive ČR a.s. a jiné 

společnosti. 

 

 



2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0 

 

3. Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí VN Brno o neposkytnutí informace: 0 

 

4. Soudní řízení vztahující se k zákonu č. 106/1999 Sb.  - neprobíhalo 

 

5. VN Brno neposkytla výhradní licenci ve smyslu § 14a odst. 4 zákona žádnému žadateli o 

informace. 

 

6. VN Brno žádné stížnosti podle § 16a neobdržela. 

 

7. Za uvedené období bylo přijato více dotazů o poskytnutí informací od zástupců sdělovacích 

prostředků, civilní i vojenské veřejnosti, ale nejednalo se o podání ve smyslu zákona č. 106/1999 

Sb. Z tohoto důvodu nejsou tyto dotazy ve statistice zahrnuty.  

 

Časté dotazy zaslané e-mailem nebo přijaté telefonicky se týkaly oblasti personální (volná 

pracovní místa, vojenské školství, přezkumná řízení,…); možnost ošetření a hospitalizace na 

odděleních VN Brno; přijetí do armády a zařazení do aktivních záloh; informace o telefonních 

číslech; sdělení návštěvních hodin, atd. 

 

V Brně dne 9. ledna 2017 

 

 

Ředitel Vojenské nemocnice Brno 

plukovní Ing. Antonín VODÁK 

 


