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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kontroly a komunikace obdržel
dne 22. 2. 2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„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 ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje 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 ve veřejné správě.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky v podobě textu tohoto přípisu.
Kopie Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 („Přehled o zjištěních vnitřního kontrolního systému orgánu
veřejné správy, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům
skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin“) k prováděcí vyhlášce č. 416/2004 Sb.
k zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o finanční kontrole) měla v podmínkách zdejšího povinného subjektu nulovou hodnotu,
neboť městská část Praha 10 neučinila žádná zjištění na základě činnosti dle zákona o finanční kontrole,
na základě kterých by oznámila státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující
tomu, že byl spáchán trestný čin. Vzhledem k tomu, že zpráva, týkající se zdejšího povinného subjektu,
je elektronicky vkládána přímo na stránky Ministerstva financí ČR, nelze tabulky s nulovou hodnotou
z informačního systému nikterak zpětně vygenerovat, tedy ani vytisknout či zkopírovat, neboť se
v reálu v zaslané zprávě FKVS neobjevují.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem
Mgr. Tomáš Kosmel
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