




z toho: krmivo pro zvířata 

VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKU 

Investiční výdaje celkem 

léčiva a léčebné prostředky pro zvířata 

ostatní 

z toho: pořízení odepisovaného dlouhodob. hmotného majetku v areálu Jinonice 

rekonstrukce a vybudování voliér v objektu na p.č. 1209/6, 7 a 8 v ulici Novoveská, Pha 5 



datum:
vaše zn.:
naše zn.:
odesílatel:

6.9.2022

Ing. Ondřej Palička

Pan
Martin Mašek
Pod Skalou 246/1
158 00 Praha 5 - Jinonice

Věc: Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na odpověď
dotazu ze dne 18.8.2022, doručeného dne 23.8.2022

Vážený pane Mašku,

k Vašemu dotazu datovanému dne 18.8.2022, který byl organizaci Lesy hl. m. Prahy doručen dne 23.8.2022, Vám
sdělujeme následující.

Organizace Lesy hl. m. Prahy není vzhledem ke svému charakteru příspěvkové organizace povinna v současně platném
právním řádu zveřejňovat výsledky svého hospodaření, přesto Vám v příloze zasíláme výsledky hospodaření za roky
2019 - 2021 (výkaz zisků a ztrát a rozvahu pro LHMP).

Ve věci hospodaření Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy (dále jen “ZSHMP”) bychom Vás rádi
informovali, že účetnictví organizace Lesy hl. m. Prahy je vedeno za celou organizaci jako celek, bez rozdělení na její
jednotlivé úseky, proto nedisponujeme požadovanými dokumenty zvlášť vedenými pro ZSMHP, s výjimkou výkazu zisků
a ztrát, který je vytvářen pro interní potřeby (přikládáme pro požadované roky). Dovolujeme si Vás informovat, že
zpracování rozvahy pouze pro ZSHMP není technicky možné.

K Vašemu dotazu týkajícímu se predikce budoucí situace při výstavbě a provozu nové záchranné stanice uvádíme, že
taková predikce nebyla ve Vámi požadované podobě zpracována. Predikce budoucího vývoje záleží na mnoha
proměnných a v tuto chvíli těžko odhadnutelných okolnostech. Váš požadavek zde směřuje k vytvoření nové informace
ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, přičemž zákon zde povinnost
vytvoření nové informace povinným subjektům neukládá. V danou chvíli není možné na Váš dotaz, ani mimo režim
zákona o svobodném přístupu k informacím, uspokojivě odpovědět.

Se srdečným pozdravem,

—-----------------------------------------------
Ing. Ondřej Palička, ředitel organizace
Lesy hl. m. Prahy
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