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Žádost o informace ze dne 17.3.2018 (doručena 19.3.2018) 

Dobrý den, 

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto jako povinný subjekt 

žádám o následující informace: 

sdělte prosím přesnou výši (úhrn) všech příjmů a výdajů plynoucích z provozu farmářských trhů na 

Jiřáku, tzv. „Trhů Jiřák“, za rok 2017. Pokud máte k dispozici specifickou (vztahující se výhradně 

k trhům) výsledovku a rozvahu, poskytněte prosím tyto dokumenty. Veškeré materiály požaduji 

poskytnout v elektronické podobě zasláním na níže uvedenou e-mailovou adresu. Za jejich poskytnutí 

předem děkuji. 

S pozdravem 

__________________________________________________________________________________ 

 

Vaše značka Naše značka Vyřizuje/telefon   Datum 
 INF-1/18 Brabcová 3.4.2018 

 
Odpověď na dotaz 
 
 
k Vašemu dotazu musím uvést, že naše společnost podle zákona o účetnictví sestavuje výkaz 
zisku a ztrát (výsledovka) jako nedílnou součást účetní závěrky, která ukazuje, jakého 
hospodářského výsledku dosáhla účetní jednotka za sledované období. Výsledovka se 
sestavuje za účetní jednotku jako celek, nikoli za jednotlivé akce či obchodní případy. Rozvaha, 
která podává přehled majetku, je připravována ve stejném režimu. Naše společnost 
nesestavuje specifickou výsledovku a rozvahu vztahující se pouze na farmářské trhy. Nelze 
Vám proto poskytnout Vámi požadované dokumenty. Správa zbytkového majetku Praha 3 a.s. 
z hlediska zákona o účetnictví takovéto dokumenty nesestavuje. 
 
Pokud se týká problematiky farmářských trhů, jsou základní rozhodnutí Rady MČ k dispozici 
na stránkách městské části pro širokou veřejnost.  
 
Děkuji za Váš zájem o naši práci.  
 
S pozdravem 
 
Dana Holzknechtová 
ředitelka společnosti 

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace  

 

 

Žádost o informace ze dne 17.3.2018 (doručena 19.3.2018)

Dobrý den,

na Základě Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto jako povinný Subjekt
žádám o následující informace:

Sdělte prosím přesnou výši (úhrn) všech příjmů a výdajů plynoucích Z provozu farmářských trhů na
Jiřáku, tzv. „Trhů Jiřák“, Za rok 2017. Pokud máte kdispozici specifickou (vztahující Se výhradně
ktrhům) výsledovku a rozvahu, poSkytněte prosím tyto dokumenty. Veškeré materiály požaduji
poskytnout v elektronické podobě zasláním na níže uvedenou e-mailovou adresu. Za jejich poskytnutí
předem děkuji.

S pozdravem

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace
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Vaše značka Naše značka Vyřizuje/telefon Datum
INF-1/18 Brabcová 3.4.2018

Odpověd' na dotaz

k Vašemu dotazu musím uvést, že naše Společnost podle Zákona o účetnictví Sestavuje výkaz
zisku a ztrát (výsledovka) jako nedílnou Součást účetní závěrky, která ukazuje, jakého
hospodářského výsledku dosáhla účetní jednotka Za sledované období. Výsledovka Se
sestavuje Za účetníjednotku jako celek, nikoli Za jednotlivé akce či obchodní případy. Rozvaha,
která podává přehled majetku, je připravována ve stejném režimu. Naše Společnost
nesestavuje specifickou výsledovku a rozvahu vztahující Se pouze na farmářské trhy. Nelze
Vám proto poskytnout Vámi požadované dokumenty. Správa zbytkového majetku Praha 3 a.S.
Z hlediska Zákona o účetnictví takovéto dokumenty nesestavuje.

Pokud Se týká problematiky farmářských trhů, jsou Základní rozhodnutí Rady IVIČ k dispozici
na Stránkách městské části pro širokou veřejnost.

Děkuji Za Váš Zájem o naši práci.

S pozdravem

Dana Holzknechtová
ředitelka Společnosti
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