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Dobrý den,
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci
zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:
DOTAZ:
Jaké odměny byly vyplaceny v roce 2020 vedení řediteli a jeho náměstkům (mohu poprosit o
seznam, komu, jaké a za co byly odměny vyplaceny)?
O informace Vás žádám jako novinář MF DNES , nar.
. A to z
důvodu zisku informací, na základě kterých by byla otevřena diskuse o vyplácení, či
nevyplácení odměn managementu nemocnic spravovaných státe/kraji v době koronakrize.
Nejde tedy o zisk informací jen z vaší nemocnice.
Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou
adresu. V případě, že by nebylo možné informace v elektronické formě zaslat, Vás prosím o
jejich poskytnutí na adresu:
,
,
. Bude-li nutné za
vyřízení mé žádosti účtovat nějaký poplatek, prosím o předchozí zaslání jeho odhadu.
Za poskytnutí mnou požadovaných informací předem velmi děkuji.
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Upozornění:
Tento e-mail a k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a)
tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele a e-mail prosím vymažte.
Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, není povoleno tento e-mail jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat. MAFRA, a.s.
neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy nebo její zpoždění vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu.
V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu. Fyzická osoba, která odesílá tento e-mail, tímto zároveň informuje, že
není oprávněna uzavírat za MAFRA, a.s. žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byla písemně zmocněna nebo
písemně pověřena a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu, případně osobě, kterou adresát zastupuje,
předloženy.
Seznam úkonů, které musí u MAFRA, a.s. vždy činit pouze její statutární orgán způsobem jednání navenek zapsaným do
obchodního rejstříku, nebo osoby těmito statutárními zástupci výslovně písemně k tomu pověřené, naleznete zde.

