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K Vašemu podání ze dne 2. března 2021

V Praze dne 18. března 2021

Dne 2. března 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví Vaši žádost o poskytnutí

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod č.j.

kterou jste požádal o zodpovězení následujících otázek:

1. Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d)

zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od

1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?.

2. Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona

č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1.1.1993 do dne

vyhovění žádosti

3. Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a

bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od

1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?

4. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na

základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?

5. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na

základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?

6. Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s

dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?

7. Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti

podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby

nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ?

8. Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?

9. Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své

organizační struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu

zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu

nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.

10. Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele

ve smyslu § 214 povinný subjekt používá
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K Vaší žádosti sděluji následující:

Ad 1

Seznam organizací je zveřejněn na webu MZ (https://www.mzcr.cz/organizace-v-prime-

pusobnosti-ministerstva-zdravotnictvi/) s tím, že popis účelu zřízení je dohledatelný

na webových stránkách jednotlivých organizací.

Ad 2

Seznam organizací je zveřejněn na webu MZ (https://www.mzcr.cz/organizace-v-prime-

pusobnosti-ministerstva-zdravotnictvi/) a dále je možné čerpat informace na webu

monitor.statnipokladna.cz.

Ad 3

Žádné

Ad 4

Žádná

Ad 5

Jednalo se o Smlouvu s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie,

státní podnik a na zajištění některých služeb v rámci Chytré karantény.

Ad 6

Jednalo se o zakázku na Provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu.

Ad 7

MZ tuto službu příliš nevyužívá. Minulý rok postupovalo tak, že oslovilo advokátní

kanceláře, které se umístily na prvních místech v anketě Právnická firma roku

a následně vybralo dle ceny a referencí.

Ad 8

Ministerstvo bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných

ústředních orgánů státní správy České republiky. Tento kompetenční zákon (ve znění

pozdějších předpisů) vymezuje základní působnost ministerstva, konkrétně pak:

§ 10

(1) Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní

služby, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost,

poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, zacházení

s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, vyhledávání,

ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní

a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro

prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační
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systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků

a účinných látek na trh.

(2) Součástí ministerstva zdravotnictví je Český inspektorát lázní a zřídel.

(3) Organizační součástí Ministerstva zdravotnictví je Inspektorát omamných

a psychotropních látek.

Ad 9

V příloze Vám zasíláme organizační schéma ministerstva včetně uvedení počtu

systemizovaných míst. Tato jsou veřejně dostupná na:

https://www.mzcr.cz/category/ministerstvo-zdravotnictvi/o-ministerstvu/ .

Ad 10

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001163

S ohledem na enormní počet podání, která v těchto týdnech na Ministerstvo zdravotnictví

směřují v souvislosti s nouzovým stavem, respektive onemocněním COVID 19

a především nutnosti konzultace Vaší žádosti mezi více složkami povinného subjektu, se

Vám tímto omlouvám za prodlevu v odpovědi. Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem

Přílohy (2) Dle textu


