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Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

zdvořile žádám Váš kraj o sdělení, jakým způsobem (zejména prostřednictvím jakých elektron-
ických informačních systémů) Váš kraj zajišťuje vedení účetnictví v příspěvkových organizacích
kraje, plnění rozpočtu, vykazování údajů vůči centrální evidenci účetních informací státu (dále
jen „ekonomické řízení příspěvkových organizací“).

Pokud Váš kraj zajišťuje ekonomické řízení příspěvkových organizací pomocí centrálně
pořizeného elektronického informačního systému, prosím zašlete rovněž

− kopii dokumentace podle § 155 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění, k pořízení elektronického informačního systému v posledním výběrovém
řízení, včetně uzavřené smlouvy s vítězných uchazečem; pokud nebylo poslední
výběrové řízení otevřené, zašlete prosím rovněž dokumentaci k prvnímu řízení, kde byl
tento systém vysoutěžen,

− souhrnnou informaci zahrnující název dodavatele systému, datum nasazení systému
vysoutěženého v posledním výběrovém řízení, počet příspěvkových organizací evi-
dovaných v systému anebo jej využívajících, celkové výdaje na systém (které uhradil kraj
nebo jím ovládané či řízené osoby) v rozdělení na kapitálové a provozní výdaje.

Pokud v kraji nebyl centrálně pořízen elektronický informační systém pro ekonomické řízení
příspěvkových organizací, zašlete výše uvedené informace o systému pro ekonomické řízení
té příspěvkové organizace Vašeho kraje, která má největší příjmy z rozpočtu Vašeho kraje.

Prosím o poskytnutí informace do datové schránky uvedené v patičce této zprávy. Vyžaduje-
li to velikost poskytovaných informací, zašlete informace ve více datových zprávách anebo na
paměťovémmédiu. Dokumenty poskytněte v elektronické strojově čitelné a upravitelné podobě
(např. formáty ODT, DOC, XLS, nikoliv PDF, obrázky apod.), kdykoliv je to možné. Tuto žádost
podávám jako fyzická osoba. Předem děkuji za Vaši vstřícnost.
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