Od:
čtvrtek 1B. dubna 2019
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb,

Odesláno:
Předmět:

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Rýířská 404/12
110 00 PRAHA
18.

se sídlem v

Praze

1

4.2019

Žádám povinný subjekt, v souladu s ust. § 13 ziú<onač.10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o
zaslání následuj íci informace:

Ministerstvo zdravotnictvi Čn jakožto nadŤizený orgán povinného subjektu, zveřejňuje tzv. "open datď' již
od 1l20I5 (možno dohledat na webových stránkáchWz Čn;. Z důvodu, že na webových stránkách
povinného subjektu nejsou tato open dataptozatím zveřejnéna, žáďám o poskytnutí následujících informací:
§eznam přijatých faktur (z knihy přijatých faktur z EIS JASU) a to v minimálním rozsahu (název
obchodního partnera,IČ, předmět, datum úhrady, uhtazená částka v českých korunách). Tento seznam
žáďámposkltnout rozdělený po jednotlivYch měsícícha to jmenovité za 10., 11. a 12. měsíc roku 2018 a
l.r2. a 3. měsíc roku 2019. Uvedený seznam požaduji poskytnou v souboru MS Office - Excel a to podle
jednotlivých měsíců(možno jako jednotlivé listy jednoho excelového souboru).

tím, že povinný subjekt v některých případech upouštíod vybírání úhrad podle ceníku za vyhledávaní informací podle zákona
nediskiminace byl tento postup aplikován i na moji osobu. V případě, že se tak
nestane, žádilrn o vysvětlení tohoto nerovného přístupu,

V souvislosti

s

10611999 Sb., žádám aby v souladu s principem rovnosti a

žádfun dofučit v ziákonném termínu na elektronickou adresu

Doprovodná informace

Dne 18, 4. 2019 obdžela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen ,,HSHMP')
žádost o poskytnutí informace dlezákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Z důvodu mimořádné rozsáhlosti elektronicky poskytnutých informací zveřejňuje HSHMP
vsouladu s § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb. toliko doprovodnou informaci vyjadřující
obsah.

HSHMP poskytla žadateli požadované informace formou následujících souborŮ MS Office
Excel, které byly exportovány z ElS JASU:

.

-

Seznam přijatých faktur rozdělený po jednotlivých měsících,a to jmenovitě za 1O., 11. a
12. měsíc roku 2018 a 1,, 2. a3. měsíc roku 2019.

