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Váš dopis ze dne 5. listopadu 2020

Praha 13. listopadu 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 5. listopadu 2020, evidované pod

ve věci obchodní společnosti RESPILON Czech s.r.o., IČ 08426252 (dále

jen „RESPILON“).

Otázky:

1) Jaké důvody přivedly ministerstvo k vrácení daru, a tedy zrušení darovací smlouvy

s účinky ex tunc (tj. s účinky od samého počátku, jako by darovací smlouva nikdy

nevznikla)?

2) Byl už s dárcem (RESPILON) dohodnut termín předání daru? Pokud ano, na jaký

termín? Nebo mi prosím rovnou zašlete sken protokolu o předání daru.

3) Jak se rozhodlo o tom, že ústenky ReSpimask přijaté darem, nebudou použity?

4) Kolik obchodních případů zrušení darovací smlouvy ministerstvo eviduje v letošním

a loňském roce?

Nechci Vás tímto dotazem příliš zatěžovat, zajímá mě především, jestli jde

o poměrně běžnou věc, nebo věc se kterou se agenda ministerstva setkává zřídka.

Bude mi stačit i odpověď ve stylu vymyslím si „v loňském roce jsme jako ministerstvo

uzavřeli X darovacích smluv a ke zrušení smlouvy došlo zhruba v jednom případě

ze sta, v letošním jsme uzavřeli Y darovacích smluv a ke zrušení smlouvy došlo

v pěti případech,“ kupříkladu,
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Vám sdělujeme následující:

Ad dotaz č. 1)

Důvodem pro uzavření dohody o zrušení darovací smlouvy s účinky ex tunc byly

otevřené otázky související s deklarovanými charakteristikami darovaných osobních

ochranných prostředků.

Ad dotaz č. 2)

Ano, dar byl společností Respilon Czech s. r. o. převzat zpět dne 6. listopadu 2020.

Ad dotaž č. 3)

O nevyužití daru bylo rozhodnuto ústním pokynem pana ministra. Důvodem k nevyužití

daru byla přetrvávající pochybnost o deklarované kvalitě darovaných osobních

ochranných pomůcek.

Ad dotaz č. 4)

V loňském roce Ministerstvo zdravotnictví neeviduje žádný případ zrušení darovací

smlouvy, v letošním roce eviduje Ministerstvo zdravotnictví 1 případ zrušení darovací

smlouvy.

S pozdravem


