
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím.

Povinný subjekt:

Ministerstvo zdravotnictví

Žadatel:

===================================================================

# Jméno:

# Datum narození:

# Adresa:

# Adresa:

# Adresa:

===================================================================

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální

Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001

Sb., o finanční kontrole veveřejné správě.

Jestliže získání informacevyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb.,

netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu

informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole veveřejné správě.

S přátelským pozdravem,

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu §14 odst. 2 Zákona o svobodném

přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o

odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním

informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona

106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách

www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas.

Tím také splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3

Zákona 106/1999 Sb.).

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných příloh

NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí

jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při

uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách

www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám

žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný

subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za


