
 

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – Farmářské trhy Jiřího z Poděbrad ze dne 

23.5.2018 (doručena 24.5.2018)  

 

Ve smyslu ust. § 4a, zákona č. 106/1999 Sb. Vás tímto žádám o poskytnutí níže uvedených informací: 

1. Žádám o zaslání elektronické nebo písemné kopie účetní knihy, která obsahuje všechny účetní 

případy související s provozem Farmářského tržiště Jiřího z Poděbrad (provozovaných pod názvem 

„Trhy na Jiřáku“), za rok 2017. 

2. V případě, že není vedena samostatná systematicky oddělená účetní kniha obsahující účetní 

případy související s provozem Farmářského tržiště Jiřího z Poděbrad, žádám o zaslání extraktu 

všech účetních případů souvisejících s provozem Farmářského tržiště Jiřího z Poděbrad za rok 

2017. 

3. V případě, že není objektivně možné pořídit extrakt účetních případů souvisejících s provozem 

Farmářského tržiště Jiřího z Poděbrad, žádám o poskytnutí přesné informace, jaký software (název 

programu, číslo licence, verzi softwaru) používá Vaše společnost pro evidenci účetních případů. 

Pro úplnost konstatuji, že nežádám o odkaz na účetní závěrky, ale na konkrétní účetní informace 

související s provozem „Trhů na Jiřáku“, tak abych si jako daňový poplatník mohl udělat představu 

o způsobu hospodaření v rámci daného projektu. 

Požadované informace mi prosím poskytněte prostřednictvím rozhraní datových schránek. Pokud 

bude datová příloha příliš velká prosím o zaslání na emailovou adresu. 

Předem děkuji za poskytnutí informací v zákonném termínu. 

S úctou 

__________________________________________________________________________________ 

Vaše značka Naše značka  Datum 
Dopis ze dne SŘ-Re/6/18, INF-2/18  6. 6. 2018 

  23.5.2018 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Vážený pane magistře, 

společnost Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. obdržela dne 24. 5. 2018 Vaši žádost podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jako „InfZ“), v níž se domáháte 

poskytnutí přesné informace, jaký software (název programu, číslo licence, verzi softwaru) používá 

naše společnost pro evidenci účetních případů. 

K bodu 3) Vaší žádosti sdělujeme, že naše společnost používá pro evidenci účetních případů informační 

systém HELIOS Orange. 

Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 

na internetové stránce společnosti www.szmpraha3.cz. 

S pozdravem 

 Dana Holzknechtová 

 ředitelka společnosti 

http://www.szmpraha3.cz/

