
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

3m ”a z. vz] „, ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne: 1. července 2020

Praha 14. července 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci 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 1. července

ve věci dotazů:

1) Jakými certifikáty, prohlášením shody a potvrzeními Vám doložili

nezávadnost nového produktu nový model RespoPri Virus Killer s vrstvami oxidu

mědi pro deaktivaci virů-FFP2 a účinnost záchytu 99,9 % virů a bakterií, smogu,

prachu, roztočů, pylu a dalších alergenů? Z jakých podkladů nabídky jste vycházeli?

Prosím zašlete mi jejich kopii.

2) Jaké dokumenty byly obsahem odevzdané dokumentace od dodavatele? Prosím

zašlete mi jejich kopii.

3) Doložil účetní závěrky za roky 2018 a 2019? Prosím

zašlete mi jejich kopii. Účetní závěrku za rok 2018 zveřejnil ve sbírce listin

na výzvu soudu až v květnu 2020 a tato účetní závěrka byla prokazatelně zkreslena.

4) Existují k objednávkám některé přílohy? Prosím zašlete mi jejich kopii.

5) V jakém stavu ministerstvo vede tyto objednávky? V médiích jsou informace,

že ministerstvo od těchto objednávek záhy odstoupilo.

6) Kým a z jakého důvodu byly v registru smluv zveřejněny tyto zrušené objednávky

z 27. 3. 2020, navíc po 3 měsících? Označí Ministerstvo objednávky jako zrušené

i v registru smluv.

7) První objednávka v pořadí s číslem smlouvy byla v registru smluv

zveřejněna chybně se smluvní stranou společnosti

Opraví ministerstvo tuto chybu?
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Vám sděluji následující:

Ad dotaz č. 1.

Veškeré dokumenty, které byli Ministerstvu zdravotnictví ze strany společnosti

doloženy Vám zasíláme v příloze.

Ad dotaz č. 2

Dokumenty, které společnost doložila Vám posíláme v příloze

v návaznosti na otázku č. 1 (jiné dokumenty společnost

nedoložila)

Ad dotaz č. 3

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s nákupem zdravotnických pomůcek

nevyžadovalo účetní závěrky od společností.

Ad dotaz č. 4

K objednávkám žádné přílohy neexistují.

Ad dotaz č. 5

Ministerstvo zdravotnictví vede tyto objednávky v elektronické a písemné podobě.

Ministerstvo zdravotnictví od objednávek odstoupilo dne 1. dubna 2020, informaci

o odstoupení Vám zasíláme v příloze.

Ad dotaz č. 6

Objednávky byly zveřejněné právním odborem. Objednávky byly uzavřené

dne 27.03.2020 a zveřejněné byly v registru smluv dne 26.3.2020. Nejzazší lhůta pro

zveřejnění objednávek je dle § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (dále jen

„zákon o registru smluv“) 3 měsíce ode dne, kdy byly objednávky uzavřeny (tedy

27.6.2020). Lhůta pro zveřejnění objednávek byla tedy zachována. „Registr smluv slouží

k uveřejňování smluv podle zákona o registru smluv. Není možné z něj zjistit, zda je

uveřejněná smlouva platná či nikoliv, neboť uveřejněná smlouva mohla být např.

vypovězena nebo chyběla vůle k jejímu uzavření a nejedná se tak vůbec o smlouvu (tyto

skutečnosti není potřeba promítat v registru smluv). Vzhledem k tomu, že výpověď je

jednostranným právním jednáním a není dodatkem smlouvy, tak se v registru smluv

neuveřejňuje. Registr smluv tedy není nástrojem pro přehled o aktuálním stavu a podobě

uzavřených smluv.“
1

1 Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv, Č.j. MV-37683-5/EG-2018, dostupné na:

https://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d
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Ad dotaz č. 7

Údaje v objednávce s číslem byly opraveny v souladu s § 7 odst. 2 písm. a)

zákona o registru smluv. V současné době jsou údaje uvedené v registru smluv správně.

S pozdravem

Přílohy dle textu

Elektronirkj »odtrh
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