MINISTERSTVO

.1 VI É

ZDRAVOTNICTVÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 26. listopadu 2020,
upřesněný dne 10. prosince 2020

V Praze dne 23. prosince 2020

Odpověď

Ministerstva

zdravotnictví

na

žádost

o

informace

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 26. listopadu 2020, evidované pod č. j.:

kterou jste

požadoval následující informace:
1)

kdy

bylo

povinnému

subjektu

doručeno rozhodnutí

č.

j.

a kdy mu byl vrácen spis nadřízeným orgánem?
2)

využívá

Ministerstvo

zdravotnictví

nebo

ministr

zdravotnictví

služeb

nějaké

advokátní kanceláře? pokud ano, o jaké AK se jedná a také prosím o poskytnutí
smlouvy s touto AK o poskytování právních služeb spolu s informací, kolik bylo
za

tyto

služby

informace
v

o

současnosti

kancelářím

již

tom,
a

uhrazeno
jaké

informace

poskytnuto

peněz

advokátní
o

tom,

finančních

–

s následným

kanceláře
kolik

již

bylo

prostředků

upřesněním,

Ministerstvo
těmto

že

současným

za poslední

požadujete

zdravotnictví

3 roky,

využívá

advokátním

za

každý rok

zvlášť.;

Vám sděluji následující:

K otázce číslo 1
Rozhodnutí

č.

j.

bylo

povinnému

době

uzavřené

subjektu

doručeno

dne

1.12.2020 a téhož dne si převzal spis.

K otázce číslo 2
Ministerstvo

zdravotnictví

má

v současné

advokátními kancelářemi:
•

Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o,

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz

smlouvy

s následujícími

MINISTERSTVO

.1 VI :H

ZDRAVOTNICTVÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

•

White & Case, s.r.o., advokátní kancelář,

•

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,

•

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář,

•

Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.

Za rok 2020 bylo advokátním kancelářím poskytnuto 10 908 081,23 Kč, za rok 2019 bylo
advokátním kancelářím poskytnuto 16 402 712,16 Kč a za rok 2018 9 261 853,2 Kč.

V návaznosti

na

požadavek

textu

uzavřených

smluv

sdělujeme,

že

smlouvy

jsou

zveřejněny v registru smluv:
2018:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5892879
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5985119
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6686343
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7361487
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7471191

2019:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8245555
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8246875
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9366387
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10025570

2020:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13343452
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13597940
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13819816
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14765001

Související smlouvy s AK Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. jsou k dispozici zde:
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2369082, https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3846564.

S pozdravem

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz

