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Naše č.j.:           184/2023                   

Praha / datum:   26. 1. 2023                  

 
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 
 

Na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 

Souvisejících s ubytovnou nacházející se na adrese Ke Kablu 378/24, 102 00 Praha 10 (dále jen 

„Ubytovna“) a se subjektem obchodní společností VRL Praha a.s., IČO: 45272905, se sídlem: Ke 

Kablu 378/24, 102 00 Praha 10 (dále jen „Subjekt“), a to:  

a) Žádám o zaslání kompletního seznamu veškerých provedených výjezdů, zásahů, kontrol, místních 

šetření a jakýchkoli jiných návštěv Ubytovny činěných v období od 1. 1. 2015 doposud povinným 

subjektem v rámci výkonu jeho činnosti.  

b) Žádám o zaslání veškerých protokolů, záznamů, rozhodnutí a jakýchkoli jiných výstupů 

povinného subjektu vzniklých v souvislosti s jednotlivými výjezdy, zásahy, kontrolami, místními 

šetřeními a jakýmikoli jinými návštěvami Ubytovny v rámci činnosti povinného subjektu 

popsanými v bodě a).  

c) Žádám o poskytnutí veškerých dalších dokumentů vydaných povinným subjektem v rámci jeho 

činnosti v souvislosti s provozem a existencí Ubytovny v období od 1. 1. 2015 doposud.  

d) Žádám o zaslání kompletního seznamu veškerých provedených výjezdů, zásahů, kontrol, místních 

šetření a jakýchkoli jiných návštěv u Subjektu činěných v období od 1. 1. 2015 doposud povinným 

subjektem v rámci výkonu jeho činnosti.  

e) Žádám o zaslání veškerých protokolů, záznamů, rozhodnutí a jakýchkoli jiných výstupů 

povinného subjektu vzniklých v souvislosti s jednotlivými výjezdy, zásahy, kontrolami, místními 

šetřeními a jakýmikoli jinými návštěvami u Subjektu v rámci činnosti povinného subjektu 

popsanými v bodě d).  

f) Žádám o poskytnutí veškerých dalších dokumentů vydaných povinným subjektem v rámci jeho 

činnosti v souvislosti s provozem a existencí Subjektu v období od 1. 1. 2015 doposud.  
 

Poskytnutí požadovaných informací: 

a) Úřad MČ Praha-Dolní Měcholupy eviduje dvě místní šetření u jmenovaného subjektu Ubytovna, 

na adrese Ke Kablu 378/24, Praha 10: 

- ze dne 20.12.2019, v oblasti místních poplatků z ubytování, která byla ukončena bez závad. 

- ze dne 18.11.2020 kontrola oblasti místních poplatků z ubytování, která byla ukončena taktéž 

bez závad. 

b) Na základě ustanovení §20 zk. 255/2012 Sb. o kontrole, v platném znění, jsou kontrolující vázáni 

povinností mlčenlivosti, není tedy možné poskytnout protokol o kontrole.  

c) Nejsou evidovány žádné další vydané dokumenty  

d) Není evidována žádné místní šetření u jmenovaného Subjektu ani jiné kontrolní úkony.  

e) Dle bodu d) není relevantní 

f) Dle bodu d) není relevantní 

 

S pozdravem 

 

Šárka Fořtová, DiS. 

tajemnice 
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