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Váš dopis ze dne 14. dubna 2020

V Praze dne . května 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informací dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 22. dubna 2020, ve věci zaslání

kopií všech uzavřených smluv týkajících se dodávek ochranných pomůcek proti

koronaviru, tedy obléká, obličejových masek, filtrů, respirátorů, roušek, dezinfekce a testů

na zjišťování přítomností nemoci COVID19 (SARS-COiS), které Česká republika

prostřednictvím MZČR nakoupila v období mezi 1.1.2020- 14.4.2020 a dále žádosti

o poskytnutí informace, kdo je zodpovědný za distribuci ochranných pomůcek pro Domovy

pro seniory v Praze a Středočeském kraji a kdo rozhodl o centrálním nákupu ochranných

pomůcek v období od 1.2.2020 do 20.3.2020 v České republice; Vám sděluji následující:

Smlouvy uzavřené v jednacím řízení bez uveřejnění jsou k dispozici v registru smluv, tedy

na webové adrese https://smlouvy.gov.cz/. Seznam všech objednávek vystavených

ministerstvem k 21.4. je k dispozici na webové stránce Ministerstva zdravotnictví:

https://koronavirus.mzcr.cz/nakup-ochrannych-prostredku/. Jedná se o statický dokument

platný k danému datu, který nezahrnuje jen zaplacené a dodané objednávky, ale i ty,

u kterých platba a dodání teprve proběhne. Jinými slovy, přehled obsahuje seznam všech

objednávek, které k danému dni ministerstvo eviduje jako platné (neodstoupilo od nich ani

ministerstvo, ani dodavatel), bez ohledu na to, zda dodání a platba za dodání již proběhla

nebo nikoliv.

Na základě usnesení vlády z 23. března 2020 č. 286 je za nákup a distribuci

zdravotnického materiálu pro většinu rezortů, kraje a kritickou infrastrukturu v České

republice zodpovědné Ministerstvo vnitra a distribuce probíhá pak prostřednictvím krajů

jakožto orgánů krizového řízení podle krizového zákona. Výjimku tvoří organizace
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uvedené v příloze k tomuto usnesení, především nemocnice přímo zřizované

Ministerstvem zdravotnictví a krajské hygienické stanice, za jejichž zásobování

zdravotnickým materiálem zodpovídá Ministerstvo zdravotnictví. Jinými slovy,

zodpovědnost za vybavování domovů pro seniory ochrannými prostředky má příslušný

kraj, na jehož území se dané zařízení nachází.

O centrálním nákupu zdravotnického materiálu rozhodla Vláda České republiky

usnesením ze dne 9. března 2020 č. 187, kterým vláda pověřila Ministerstvo zdravotnictví

a Ministerstvo vnitra centrálním nákupem zdravotnického materiálu, a usnesení vlády ze

dne 12. března 2020 č. 194, kterým byl vyhlášen nouzový stav.
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