
Poskytnutí informací – dle zákona o svobodném přístupu k 
informacím 106/1999 Sb. 

Název: TSM Semily s.r.o. 
Sídlo a kontaktní adresa: Jatecká 128, 513 01 Semily 
IČ: 25932837 
Důvod a způsob založení: viz https://www.tsmsemily.cz/onas.php a 
https://www.tsmsemily.cz/hlavni_cinnosti.php  
Seznam hlavních dokumentů: zakladatelská listina a stanovy 
Nejdůležitější používané předpisy 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) 
Organizační struktura: 

• Společník – jediný vykonávající působnost valné hromady 

• Dozorčí rada 

• Jednatel 

• Provozní útvar, obchodní útvar, ekonomický útvar 
  
Provozní doba: Po - Pá 6:00 - 14:30 
Telefon: 481 625 498 
E-mail: tssm@semily.cz 
Web: https://www.tsmsemily.cz/onas.php  

 

Informace poskytují:  
- jednatel  

 Informace  
-  ústní  (neevidují se, odpovědět lze přímo, bez dalších opatření) 
-  umožnění nahlédnutí do dokumentů 
-  písemné  

 Žádost o poskytnutí informace zasílejte:  
1.      písemně na adresu: 

TSM Semily s.r.o. 
       Jatecká 128 
       513 01 Semily 

2.      prostřednictvím mailu tssm@semily.cz 

  Lhůty pro poskytnutí informace: 
-  písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti, 

https://www.tsmsemily.cz/onas.php
https://www.tsmsemily.cz/hlavni_cinnosti.php
mailto:tssm@semily.cz?Subject=Poslano%20z%20www.tsmsemily.cz
https://www.tsmsemily.cz/onas.php
mailto:tssm@semily.cz


-  v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s 
jinými povinnými subjekty, dvěma a více odbory, může být termín prodloužen o 10 
dnů. 

Opravné prostředky: 

- Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení písemné odvolání a 
to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. 

- Stížnost na postup při vyřizování žádosti lze podat písemně do 30dnů od doručení sdělení 
podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona nebo po uplynutí lhůty pro 
poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona. 
 

Formuláře: Pro podání žádosti o informace ani podání opravného prostředku ve smyslu 

zákona č. 106/1999 Sb. není vytvořen žádný formulář. 

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. – je k nahlédnutí v sídle společnosti. 
 

Sazebník úhrad za poskytování informací:: bud zde bude napsáno Sazebník úhrad 

nebyl vydán nebo bude napsáno je ke stažení zde… 


