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Žádox ,o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb,,
k informacím, ve znění pozděiších předpisů

V návaznosti na Sdělení o trestnim

oznómeníI

proil

vypracova né
č. 106/1999 Sb., aby mi byly poskytnuly tyto informace:

1.
2.
3.

21.6,2019

o svobodném ořístuou

dne 14.6.2019,

č.j.

žádám na základé zákona

zmiňované sdělení Ob_vodního ředitelství policie Praha 1, dle kterého není citovarré trestní
oznámení Iprg]if
vyhodnoceno .|ako nedůvodné;
citovaná
nadřízenému orgánu Ministerstvu zdravotnictví ČR ve
vecl urcenl
služební hodnocení
to včetně všech
případných příloh a přehledu všech důvodů, které byly předmětem výše uvedené žádosti;
citovaná
vůčiMinisterstvu vnitra ČR ve věci určeníosoby, která

provede služebníhodnocen

4.

|Ize

ronu

to včetně všech případných příloh a přehledu

všech dúvodů, které byly předmětem výše uvedené žádosti;
citovaná Žádost o přeŠetřeníŽádosti podle § 79 odst. 2 písm. i) zákona č.23412074 Sb,, o státní

službě, adresovaná dne 13.3.2019 na Ministerstvo zdravotnictví ČR, a to včetně všech

5.

případných příloh;
vŠechnY zmiňované urgence HSHMP adresované Ministerstvu zdravotnictví ve věci výše
uvedené žádosti o Přešetření žádosti adresované dne 13, 3.2019 í,}a Ministerstvo zdravotnictví

6.

vŠechnY objednávky, smlouvy

,
8.
7

9,

čn;

a faktury

souvisejícís prošetřováním šlkany v HSHMp

libovolnými externími subjekty za rok 2019;
dokument, kteni m HSHMP dne 9. 4.201,9 osiovila nezávislý institut,
informace, kdY, z jakého důvodu a za jakých podmínek byla případně ukončena spolupráce
s uvedeným institutem a identifikaci uvedeného institutu (název, adresa, lčo);
iníormace, kdy byla případné zahájena spolupráce s novým subjektem ve věcišetřeníšikanyv
HSHMP, na základě jakých kritériíbyl tento nový subjekt vybrán, a současně žadám o přesnou
identifikaci nového subjektu (název, adresa, tČO} a dokurnent, kterým HSHMp tento nový
subjekt oslovila.

všechny informace prosím poskytnout v elektronické podobě doručenímdo nížeuvedené e-mailové
schránky, a to i v případě, že uvedené informace jsou dostupné jinýnr způsobem.
Děkuji.

lderrtifikace žadatele:

Doprovodná informace

Dne 21. 6. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dá|e jen ,,HSHMP')
žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve zněni pozdějších předpisů.

Z důvodu mimořádné rozsáhlosti elektronicky poskytnutých informací zveřejňuje HSHMP
v souladu s § 5 odst, 3 zákona č. 10611999 Sb. toliko doprovodnou informaci vyjadřující
obsah.

HSHMP poskytla žadateli požadované kopie dokumentů vztahující se ke Sdělení o trestním
oznámení ze dne 14. 6. 2019, a to žádost o prověření ze dne 13. 3. 2019 včetně příloh,
objednávku ze dne 12. 6.2019, e-mailovou komunikaci ze dne 9. 4, 2019 a e-mail ze dne
4.6.2Q19. V části bodu 6, 8 a 9 byla žádost částečně odmítnuta rozhodnutím a v bodu 1, 2,
3 a 5 byla žádost zcela odmítnuta rozhodnutím.

