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Váš dopis ze dne 13. prosince 2020

Praha 28. prosince 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 13. prosince 2020, evidované pod č.

ve věci dotazů týkajících se oblasti informačních technologií:

1) Jaké jsou vnitřní předpisy upravující použití jednacího řízení bez uveřejnění při

zadávání veřejných zakázek v rámci resortu zdravotnictví? Vztahují se tyto předpisy i

na organizace, jejichž je MZ zřizovatelem, konkrétně na fakultní nemocnice?

2) Může zadat organizace zřizovaná MZ veřejnou zakázku prostřednictvím jednacího

řízení bez uveřejnění bez schválení nebo stanoviska MZ? Může být tato zakázka

zadána bez stanoviska Odboru hlavního architekta MV ČR?

3) Provádí MZ dohled nad zřizovanými organizacemi při zadávání veřejných zakázek v

oboru informačních technologií? Pokud ne, proč.

4) Má MZ a resort zdravotnictví zpracovanou strategii nebo metodiku při zadávání

veřejných zakázek, která by efektivně předcházela situaci vendorlock in při zadávání

veřejných zakázek?,

Vám sdělujeme následující:

Ad dotaz č. 1)

Jedná se o příkaz ministra č. 13/2018 - Vybrané zásady transparentního hospodaření

přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví v oblasti nákupu zboží a služeb.
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Ad dotaz č. 2)

V některých případech může i bez stanoviska Ministerstva zdravotnictví a Odboru

hlavního architekta Ministerstva vnitra. V hodnotě nad 6 milionů musí být informována

vláda.

Ad dotaz č. 3)

Ministerstvo zdravotnictví standardně kontroluje hospodaření přímo řízených organizací

v rámci veřejnosprávní kontroly, dále je může kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad

a Ministerstvo financí. IT zakázky mohou být prověřeny, pokud se takové kontroly

účastní odborník na IT přizvaný kontrolujícím orgánem.

Ad dotaz č. 4)

Ministerstvo zdravotnictví se řídí právními předpisy v oblasti veřejných zakázek, které

mimo jiné stanoví povinnost postupovat při hospodaření se státním majetkem s péčí

řádného hospodáře, kam spadá i nutnost postupovat tak, aby nedocházelo

k znevýhodnění zadavatele při zadávání veřejné zakázky a uzavírání následných smluv.

S pozdravem
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