MINISTERSTVO

.1 VI É

ZDRAVOTNICTVÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 1. prosince 2020

V Praze dne 14. 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 1. prosince 2020, evidované

pod č. j.:

kterou jste

požadoval zodpovězení/zpřístupnění následujících informací týkající se smluvního plnění
mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a společností EGT Express CZ s.r.o., konkrétně:
1.

Čísla

letů a

dat

odletů

a dat

příletů do

ČR

letadel, které si MZ

ČR objednalo

a zaplatilo u EGT Express CZ.
2.

Seznam dodavatelů, jejichž zboží v letadlech přiletělo.

3.

Bylo na palubě letadel zboží, které nebylo určeno pro ministerstvo zdravotnictví?

4.

Jestliže ano, žádám o seznam zboží a dodavatelů.

5.

Inkasovalo

Ministerstvo

zdravotnictví

peníze

za

přepravu

od

dodavatelů

zdravotních pomůcek?
6.

Je MZ v právním sporu se společností EGT Express CZ?

7.

Jestli ano, čeho se spor týká;

Vám sděluji následující:

Ad 1)
Datum odletů nemá MZ ČR k dispozici, data příletů (včetně čísel letu) uvádíme v tabulce
níže.
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:m

Express a

EH

ČR

data

přlletů

do

ČRa ł-'HE' Z!“

z | EGTBthlsCZs.r.o. | 27mm | mm
a | EGTapmssczs.r.a. | 211031020 | mm
4 | EGTapmssczs.r.a. | DLMJGZD | mm
s | EGTapmssczs.r.a. | 05mm | mm
s | EGrExpmsczsm. I muzem I Huaz

s | EGrExpmsczsm. | 11042020 | Huaz
9 | EGrExpmsczsm. | 211042020 | Huaz

Ad 2)
Dodavatele zdravotnických komodit pro Ministerstvo zdravotnictví:

Aparso International

Limited, Shaan XI Succeed Trading Co., Ltd. Ningbo Dewei Zhouli Import&Export Co. Ltd.

Ad 3) a 4)
Na

daný

dotaz

Ministerstvo

zdravotnictví

není

schopno

odpovědět,

neboť

danými

informacemi nedisponuje.

Ad 5)
Úhrady za přepravu od dodavatelů zdravotních pomůcek Ministerstvu zdravotnictví u letů
zajišťovaných

společností

EGT

Express

CZ

nebyly

s ohledem

na

obchodní

podmínky u dotčených obchodních případů relevantní.

Ad 6) a 7)
Ministerstvo zdravotnictví není v právním sporu se společností EGT Express CZ.

S pozdravem

za

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra

CW
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a

dodací

