
Povinně zveřejňované informace dle 
zákona 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění 

 

1. plný název povinného subjektu: Kroměřížské technické služby, s.r.o. 

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu: 

Povinný subjekt je obchodní korporací založenou jediným společníkem, kterým je 
město Kroměříž, a to především, nikoliv však výlučně, za účelem plnění úkolů při 
uskutečňování činnosti společnosti, které společnosti svěřuje Zakladatelskou 
listinou o založení společnosti město Kroměříž, v právním postavení jediného 
ovládajícího veřejného zadavatele. Zakladatelské dokumenty a doklady blíže 

specifikující důvod a způsob založení, jsou zveřejněny ve sbírce listin, která je dálkově 
přístupná na webových stránkách www.justice.cz. 

3. Organizační struktura 

4. Kontaktní spojení……………………………. 

5. Případné platby lze poukázat……………………………….. 

6. IČ: 26276437 

7. DIČ: CZ26276437 

8. Dokumenty     

Výroční zpráva za rok …………………… 

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace  

                      Osobně na adrese Kaplanova 2959/6 Kroměříž 
                      Písemně: Kaplanova 2959/6, 767 01 Kroměříž 
                      Elektronicky 

10. Příjem žádostí a dalších podání 

            Osobně na adrese Kaplanova 2959/6 Kroměříž 
                       Písemně: Kaplanova 2959/6, 767 01 Kroměříž 
                      Elektronicky 

 



 

11. Opravné prostředky 

Odvolání a stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 
106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů se podávají ve lhůtách podle tohoto 
zákona, a to písemnou formou na adresu sídla povinného subjektu, popř. v 
elektronické podobě na adresu podatelny povinného subjekt 

12. Formuláře 

Formulář žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů není podmínkou podání žádosti o informace 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. je podána dnem, kdy ji obdržely 
Kroměřížsko technické služby, s.r.o. Žádost musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 
106/1999 Sb., zejména že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona s 
tím, že se musí vztahovat k působnosti KTS, s.r.o.. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, 
příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému 
pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo 
bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro 
doručování, liší-li se od adresy sídla. Žádosti o poskytnutí informace povinný subjekt není 
povinen vyhovět v případech stanovených zákonem č. 106/1999 Sb., a to zejména v případech: 

• dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (§ 2 odst. 4 zákona) 
• ochrany utajovaných skutečností (§ 7 zákona) 
• ochrany osobnosti a osobních údajů (§ 8a zákona) 
• ochrany obchodního tajemství (§ 9 zákona) 
• ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10 zákona) 
• dalších omezení práva na informace (§ 11 zákona) 

Pokud žádost bude splňovat všechny náležitosti a podmínky pro její přijetí, poskytne povinný 
subjekt žadateli informace ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne 
jejího doplnění. Tato lhůta může být z důvodů stanovených zákonem prodloužena o 10 dnů. 
Pokud povinný subjekt žádosti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o jejím 
odmítnutí. 

 

14. Předpisy 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
v platném znění 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

K nahlédnutí jsou předpisy poskytnuty na Portálu veřejní správy: https://portal.gov.cz 



 

 

15. Úhrady za poskytování informací 

Úhrady za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Povinný subjekt je oprávněn 

v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádat úhradu nákladů spojených s 

pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. 

Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.  

16. Licenční smlouvy 

Nejsou dány licenční smlouvy potřebné podle § 14a zákona k poskytování informací 
povinným subjektem 

                    17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 
 

                 Odpovědi podle Z106 za rok 2021 
 

 

Dále je nutno mít na webu: 

U nároku vyplývajícího ze smlouvy se spotřebitelem , Vás informujeme v souladu s 
ustanovením  zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, že věcně příslušným 
subjektem k mimosoudnímu řešení sporů vyplývající ze smlouvy o přepravě je Česká 
obchodní inspekce (ČOI). Internetová adresa tohoto subjektu je www.coi.cz. 

 
 
Obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl C vložka 41059 
 

 


