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Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v ?raze
Žádost o informace dle zákona č, 106/99 Sb,

Hygienická stanice hlavního města Prahy
Ry,tířská I2l404
1i0 00 PRAHA 1

I

dne26.7.2ol9

Zádost o poskytnutí iqformace pglle zákona č, 106/1999 Sb.
Žaaampovirurý subjekt, v souladu s ust. § 13 zókonaé. t06llg9g Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, o zaslénínásledující informace:

AdD Žádámposkytnout in concreto služební hodnocení všech státních zaměstnanců zaměstrraných u

povirrného subjektu na pozici ředitel / ředitelka odboru a ředitel / ředitelka sekce, které bylo provedeno v
souladu s Nařízením vlády č. I34l20I5 Sb., o podmínkách služebního hodnocení státních zaměsíranců a to
zarck 2018, tj, prováděné v letošním rooe. Tyto údaje žádámposkytnout v takové podobě, aby nebylo
možnéurčit jména daných státrúch zaměstnanců.

Ad2) DáIe žádámposkytnou informaci, zdabyly u povinného subjektu v období od 17, 10. 2018 do
dnešního dne, tj. 26.7.2019 poskytnuty nějaké cílovéodměny v souladu se ziákonem o státrú službě. Pokud
ano, žáďán;' o sdělení informace o částce, pracovní pozici a přehledu vykonarré práce, za kterou byla cílová
odměna státnímu zaměstnanci vyplacena (rozhodnutí o přiznání cílovéodměny podle § 144 odst. 1 zákonao
státní službě ve spojení s § 134a zakoníku práce) a to opět v takové podobě, aby nebylo možnéurčitě jméno
daného statního zaměstnance.

V souvislosti

tím, že povinný subjekt v někteých případech upouští od vybírání úhrad podle ceníku za
vyhledávání informací podle zékona10611999 Sb., žádám aby v souladu s principem rovnosti a
nediskriminace byl tento postup aplikován i na mojí osobu. V případě, že se tak nestane, žádám o vysvětlení
tohoto nerovného přístupu.
s

žaaamdoručitv zákonném termínu na elekíronickou

Doprovodná informace

Dne 26. 7. 2019 obdržela 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 informace týkajícíse služebního hodnocení státních zaměstnanců
za rok 2018 a cílových odměn za období 17. 10.2018 - 26.7.2019. Dále pak na základé
rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví poskytla HSHMP žadateli k bodu Ad1) doplňující
informace o změně nebo ponechání osobního příplatku s ohledem na závěr služebního
hodnocenía údaje o stávajícím a příp. navrhovaném osobním příplatku.

