
STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

šmmrnva
Lil“. sami zm mw ::sm 49/48

Praha Il)

57/15] mu uu

xé

7, 5 2020

SZU/4152872020

JV

Poskytnutí informací dle zák. č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění

pozdějších předpisů

Vážená paní d()kt()rk( ›,

Státní zdravotní ústav
(dále jen „52m obdržel dne 7, května 2020 Vaši Žádost podle zákona č. 106/ 1999

o svobodném k \'cSb., přístupu hlformadm, znění pozdějších předpisů, kde žádáte o:

informace 0 výši veškerých vyplacenýeh platu (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení u všech

odměn avšak nikolipříplatku). (včetně, výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny zu plnění cílových

úkolů). jiných při/mu u bene/ítu spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli
výlučně, odměny za

působení v' dozorčíeh
orgánech a naturální požitky nepeněžilý pří/'em spočívající v užívání služebního

vozidla, měsíců u všech zaměstnanců na vedoucíchposkytnuté ubytování), počet odpracnvaných pozicích.

tj. těch, k/eři

a) vykonávají řídícípozici v rámci povinného subjektu (ľ/ľ nejvýše nadřízeného zaměstnance a všech

zaměstnanců
vjeho přímé podřízenosti), nebo

b) se podílejí na výkonu vrchnostenských oprávnění povinného subjektu (např, kontrolní dohled/tvou

či inspekční činností) nebo mohou povinný subjekt nikoli nevýznamným způsobem ovlivnit, nebo

c) provádějí či organizují činnost, ktera'jc ukolem povinného subjektu, nebo

d) majífaktický vliv na činnost povinného subjektu, nebo

svou činností mohou mít na čie) ekonomický dopad veřejný rozpočet hospodaření po vinne'ho

subjektu

a to za kalendářní rok 2018 o 2019 (vyplacených, resp, poskyinulých v souvislosti s výkonem výše uvedene'

pozice, resp. funkce za obdobi od 1,1,2018 do 31. [2,2018 a odl.1.2019 do 31.12.2019;

Prosím o poskytnutí ve struktuře pozice sekce rok , plat odme'rg//lmnusy *ne/inoncní odměny/bonusy

, počet odpracovoných mesicu, prosíme o vyplnění do přiloženého excelu,

K výše uvedenému zasílat-nc vyplněný anonymízovaný Excel soubor (víz příloha č.
1), který byl \'a mi

zaslán se žádostí 0 informací.společně poskytnutí

S pozdravem

Přílohy : dle textu

mrFoNM rwsv u usmnuv
BANKm Nl mim Hmmänl lt

Šrobámva árč

700 42 malta lO

3



:lE'lEllmlülZ' lnanlNlNININlNlNlNlNINININ

GI'ÍÍN.
l-ul-t

HIH Iñl lñl” lr'lH |"*|"' |"*|H 'ilNl

'Glełlň <rll×

l'l

x

a.

u.

>

šlălălălălălălălšlšlžlălălălălžlălălălălžlä
ă|~9|~9|~9l-Elčllšłl-P.|J2|~8|~2|~E|8|8|E|E|E|8|8|E|E|8

-=IEIE|2IEIEIBl!IEIľlľIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIE

SI?)líJ|ívlílíaIT)lÉIÉIÉIŮIÉIÉIEIEIEIEIEIEIEIEIE

Élálálplálaláłalălűlalűlălělűlălalălăl.Slůlz

GECCEECEECCEEEECEC :z: |I_ :|c I_ II _ I_ lI _ |_ l.. |_ I_ I_ II _ I_ I_ |_ I_ I_

:Ělíšlíšlíšl??lšlšl'ľšlšlšlšlšlĚlšlĚlĚlĚlĚlŠlšlšlš
a|o|o|olo|0|o|o|olDIOIOIOlOIOIOIOIOIOIOlOID

ZIEIEIEIEIEIEIEIEIElčlEIElEIEIEIEIEIEIElEIE

>.

oto o o D DlOIOlO olo o

DID o ololo OIOIOlOlOanIDIDILn

DID ololololm OlOIleOlOlmIOIDlN

[-1 mno DOlOIHIOIN NIl-HOIDIOHDlmlOlO

,\!O v-(IN v-HowrllnlvIOINIaIWINININImlv-Hm

>~lŘ ol>l> >1LnI>ImI>I\I\I\I\I\I\I\I\I\l\

:to ÓIQIQ Dl\|O|\|O|O|OIOlOIOIDIOIOIDlO

mno ČIQIQ ololololoIOIDIDIOIDIOIDIOIOIO

ŠIOIQ ololololoIDIDIDIDIDIDIOIOIOIOEIE'
Nlhlto DIDIDIOIx-łlmlOlmlOlOlOlOlOlOlCJ

-Ellš
N \IHIkD hlolmloIq-Imlml<rlool<rl<rl<rlmlmli×

Ola Dlva-l '-HkDIHINIHlHlv-llu-llu-(Iv-(IHIv-Hl-tlv-łlx-ł

HlNlmILDIl\IOIH|<r|OIV\II\INIkDII\|03|l\|l\II\lNILDILD

miHiNIixINlmI<r|<rIkoIoclmlw-ImlmIHImILDIoINląlm

!xiHlmIOOIDlNIwINiI-nlwlcnlmlwlQIHImImIlDIcoIkDIIx

mlx-HmlmląlmlmlvxlmlňlmlmlmlmlHloclolwltololh

oleolml<tlmli×l<rlml?INImimlolHlvlmlvxIw-'HNIRID

mlkolmImIDl:HKDImlmlq-Ioiololv-th-Ilololrtll-th-tl'-4

PHI-i HlHIHIHIHIHIHIw-(IHIHIH

DOIDOIwim|co!chlcnImlOOIooloolooloolocloclmlmlmlmlmlm

HIHln-llHlv-(IHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIH

OIOIOlOIOIOIOIDIOIDIDIDIDIDIDIOIOIOIOIOIO

NIN|NlN|N|NIN|N|NlNINININININININININlNIN

>.

4.4 x

.E

o.

E

m ”IL ml- EI.. >. ;:
m

EIElEIE

E
mlwiwlm

'u
l°.|'~). LH”.

'Ell'Ečl'Ełl'ElEl Elflflflflřlřlřlřlflľlă o \
SUIPlgłlSDIZIZIZIZIZIZIZIZlZlZIZIEIZ

'5
>|.>l.>|.>|:|:IEIEIEIEIČICIClCItltlc

a.,

šlšl-šlššlšlŠlšlšlšlšlšlšlšlšlšlšlš .d

3WT"l?”lľlľ|~5|~3|3|~3lľlťlľlľlľlľlľ ťťťťUUUUUUUUUUUUUUlululUlUlUlUIUlU x: m

Elälälülämwlöl Ěl ălăl ělšlălălălžl ălšlălă E°
ololololololololololololo

Šl'ăl'ălřl El El El Elčlčlčlčlčlčlčlčlšlčlčl-ă'lš
o

mIll-'IWI*'“I'NHV'H”I'ľVI(ul wlwlmlwlmldtlwlüldalůlíală: >

>|ľ|>ľl>ml>lľlclcl :|:| >| >|>| >|>|>|>l >|$| SlSISIS
'5

Ě

EL

a.

*2) I:) I*: I*: I*: PD i*: I*: IC) I'D I*: IC) FD IC) I*: l*: IC) I*: l:) I*: FD

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN mlmlmlLnlmlwlmlmlnnlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlm ru> x,-
\|\|\|\|\|\l\l\l\l\|\|\|\|\l\l\l\l\l\l\l\

mImImImImImtmltzlmlnclmlnclazlnclnclnelnzlacltzlmlm

šä

>U PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU 0U PU |>U
"EE

Fi

NINININININININININININININININININlNININ
N_ c,ca

ŽlžlžlžlălEIŽlžlălžlžlžlžlžlžlžlžlžlŽlžlž 0.*


