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Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
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Žádost o poskvtnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žádámpovinný subjekt, v souladu
ícíinformace

zaslrárrí následuj

s ust.

§ 13 zikonač. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o

:

realizovaných u povinného subjektu v období od 17. 10. 2018 do
31.12.2018, a dále pak v období od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019. Zádám poskytnout informaci o každé
jednotlivé kontrole n|ášť § uvedením:
1) informace o všech vnějšíchkontrolách

.
.
.

označeníkontrolujícího subjektu,
datu zahájeni kontroly,
označení/ popis věcného zaměření kontroly vč. označeníobdobí, na které je kontrola
zaměřena.

2) U ukončených kontrol v období specifikovaném v odst. I žádámpovinný subjekt o poskytnutí úplného
znéni kontrolních protokolů l závěŇ dané kontroly popř. sdělení, že kontrola ještě nebyla ukončena.
s tim, že povinný subjekt v některých připadech upouštíod lybíraníúhrad podle ceníku za vyhledávání informací podle zákona
106/|999 Sb., žádám aby v souladu s principem rovnosti a nediskriminace byl tento postup aplikován i na mojí osobu. V případě, že se tak
nestane, žitdim o vysvětlení tohoto nerovného přístupu,

V souvislosti

žádám doručit v zákonném termínu na elekhonickou adresu

Doprovodná informace

5. 2019 obdžela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dá|e jen ,,HSHMP')
žádost o poskytnutí informace dlezákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
Dne
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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 o všech vnějších kontrolách, které byly, či stále
jsou realizovány v HSHMP v období od 1. 1 . 2019 do 31 . 5, 2019. K provedeným kontrolám
byla dále poskytnuta anonymizovaná znění kontrolních protokolů, a to závěrečná zpráva
Ministerstva zdravotnictví ČR zinterního auditu ze dne 13, 5. 2019, protokol Oblastního
inspektorátu práce pro hlavní město Prahu o kontrole ze dne 20.3,2019, námitky HSHMP
protikontrolnímu zjištěníze dne 4. 4. 2019, vyřízení námitek Oblastním inspektorátem práce
prohlavní město Prahu ze dne 3.5. 2019, protokol Ministerstva zdravotniďví ČR ovýsledku
veřejnosprávní kontroly ze dne 8, 4. 2019, námitky HSHMP proti protokolu o kontrole ze dne
23.4. 2019, vyřízení námitek Ministerstvem zdravotnictví ČRproti protokolu o kontrole
ze dne 16. 5. 2019 a protokol Ministerstva zdravotnictví ČR o kontrole ze dne 17. 4,2019,

