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

pozdějších předpisů

Vážení,

Státní zdravotní ústav (dále jen „SZ obdržel dne 24. února 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
views

předpisů, kde žádáte o:

„Informace o výši veškerých vyplacených příjmů ze závislé činnosti (mzdy včetně, avšak nikoli výlněně, osobního

mimořádné a odměny za plněníohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné,

dlových úkolů),jiných příjmů a benefitů spojených s výkonemfunkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení

v dozorčích orgánech a naturální požitky — nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté

ubytování), to vše v hrubévýšitj.před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců, a to u

všech zaměstnanců na vedoucích pozicích, ij. těch, kteří

a) vykonávají řídácípozici v rámcipovinného subjektu (ij. nejvýše nadřízeného zaměstnance a všech zaměstnanců vjeho

přímépodřízenosti), nebo

b) se podílejí na výkonu vrebnostenských oprávnění povinného subjektu (např. kontrolní, dobledovou či inspekční

činností) nebo moboupovinný subjekt nikoli nevýznamným způsobem ovlivnit, nebo

6) provádějí či organizují činnost, kteráje úkolempovinného subjektu, nebo

d) majífaktický vliv na činnostpovinného subjektu, nebo

e) svou činnostímobou mít ekonomický dopad na veřejný rozpočet či hospodařenípovinného subjektu

a fo za kalendářní rok 2020 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedenépozice, resp. funkce

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020).“

K výše uvedenému zasíláme vyplněný Excel soubor (viz příloha č. 1), který byl Vámi zaslán společně se

žádostí o poskytnutí informací.

S pozdravem
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