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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle 
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 
20. ledna 2022, evidovanou pod č.j., kterou jste vznesli níže uvedené dotazy:
1. Kolik Kč bez DPH vyfakturovali v roce 2020 Vašemu ministerstvu tři největší tuzemští dodavatelé právních služeb, tedy xxxx advokátní kancelář s.r.o., xxxx, s. r. o., advokátní kancelář, a xxxx., advokátní kancelář (každá jednotlivě)?
2. Kolik Kč bez DPH vyfakturovali v roce 2021 Vašemu ministerstvu tři největší tuzemští dodavatelé právních služeb a kolik činila smluvní hodinová sazba bez DPH těchto 3 jednotlivých dodavatelů právních služeb za práci pro ministerstvo?
3. Kolik celkem stály služby čínských advokátů v roce 2020 a kolik v roce 2021?
4. Jaké konkrétní služby a na jakých konkrétních případech vykonávali čínští advokáti pro Ministerstvo zdravotnictví ČR v roce 2020 a v roce 2021 a proč místo služeb čínských advokátů ministerstvo nevyužilo právníky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových?
uvádíme následující:

Ad 1)

rok 2020
rok 2021
xxxx
545 907,18 Kč
205 706,88 Kč
242 783,72 Kč
329 462,86 Kč
785 578,58 Kč
278 800,15 Kč
454 943,75 Kč
85 425,00 Kč
365 830,81 Kč
116 991,19 Kč
393 759,01 Kč
456 558,30 Kč
737 920,44 Kč
283 788,91 Kč
1 010 293,18 Kč
187 725,19 Kč
1 056 985,86 Kč
366 541,25 Kč
686 807,90 Kč
1 031 441,35 Kč
234 656,70 Kč
208 975,00 Kč
591 979,09 Kč
197 110,00 Kč
331 183,60 Kč
650 696,28 Kč
109 212,44 Kč
406 369,00 Kč
-
608 099,57 Kč
7 547 842,26 Kč
5 413 690,93 Kč
xxxx
27 000,00 Kč
x
50 000,00 Kč
x
99 750,00 Kč
x
176 750,00 Kč
x
xxxx 
1 250 000,00 Kč
1 681 326,80 Kč


xxxx - 9 132 889.23,- Kč, hodinová sazba zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13343452?backlink=rv99s  
xxxx. - 1 250 000.00,-Kč, hodinové sazby lze nalézt v Registru smluv zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13597940?backlink=mc0ci 
xxxx. – 93 170,-Kč, hodinová sazba zde:   https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13819816?backlink=qcs2w 

Ad 2)
xxxx: 6 564 269.31,-Kč, hodinová sazba zde: 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13343452?backlink=rv99s
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18219619?backlink=jokyp" https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18219619?backlink=jokyp
 
xxxx, s. r. o.: 1 681 326,80 Kč, hodinová sazba zde:
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16741663?backlink=mc0ci
 
xxxx.: 61 498.25, hodinová sazba zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16741663?backlink=mc0ci

Ad 3)
Cena byla 2 931 326, 8 Kč včetně DPH.

Ad 4)
Jednalo se přípravu stanoviska k uplatněným reklamacím vůči čínským dodavatelům operativní konzultace v rámci příprav odpovědí a právních dokumentů ministerstva v rámci komunikace s čínskou stranou, účast na jednání s ministrem zdravotnictví, analýzy judikatury, analýzy související čínské právní úpravy vyhodnocování obdobných reklamačních případů, posuzování odpovědí čínské strany na zaslané dokumenty ministerstva. Služeb UZSVM nebylo prozatím využito, jelikož reklamační řízení ještě nedospělo do fáze soudního sporu. Do současné doby se zatím jednalo o intenzívní komunikaci s čínskou stranou ze strany ministerstva zdravotnictví jako objednatele zboží a snahu vyřešit reklamaci vzájemnou dohodou na výměně zboží.



S pozdravem






Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
podepsáno elektronicky


