Městská poliklinika Praha (příspěvková organizace HMP, IČO 00128601)
Spálená 78/12,
Nové Město. 110 00 Praha 1

30. 9. 2019 Praha

Žádost o informace podle zákona č. 131/2000 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb..
Ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze § 51 odst. 2) písm. c) a ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (dále též SvInf),
o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o informace o platech, příplatcích a odměnách následujících osob za
kalendářní rok 2018:
MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA, ředitel MPP
MUDr. Mária Jiravová, náměstkyně pro léčebnou péči
Bc. Kateřina Látalová, MBA, náměstkyně k pro ošetřovatelskou péči
Marcela Doudová, MBA, náměstkyně pro styk s pojišťovnami a řízení kvality
Petr Křivánek, technický náměstek
Danuše Kodetová, náměstkyně pro ekonomiku
Rozsah údajů o osobách žádám dle § 8b odst. 3) SvInf, tedy u každé jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce
trvalý pobyt, přesná výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků - platů, příplatků a odměn za kalendářní rok
2018 včetně informace o zařazení výše uvedených osob do platové třídy v daném období.
Upozorňuji povinný subjekt, že dle stanoviska Ministerstva vnitra č. 1/2016 je nutné v případě žádosti podle zákona č.
131/2000 Sb. a současně podle zákona č. 106/1999 Sb. aplikovat z obou zákonů ta pravidla, která jsou z hlediska práva
zastupitele na informace příznivější, tedy nemohou být na takovou žádost zastupitele, která souvisí s výkonem jeho funkce,
aplikována hmotněprávní ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím, která omezují rozsah a výkon práva
zastupitele, tj. zejména ustanovení upravující důvody pro neposkytnutí informace (§ 7 až 11 SvInf) a ustanovení o úhradě
nákladů (§ 17 SvInf), a pro vyřízení předmětné žádosti se uplatní patnáctidenní lhůta stanovená zákonem o svobodném
přístupu k informacím.
Upozorňuji také na Metodické doporučení Ministerstva vnitra k poskytování informací o platech a odměnách podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bod 5.6, podle kterého zpřístupnění požadovaných informací o platech či
odměnách konkrétních zaměstnanců zastupiteli nepodléhá podmínkám platového nálezu.
Preferuji zaslání informací v elektronické podobě na uvedený e-mail. Za poskytnutí předem děkuji.
S pozdravem, XXXXX

dat. narození:
trvale bytem:
adresa pro doručování:

