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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 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 5. srpna 2021, evidované pod č. j.: xxx, kterou jste 
požádal o kopii výsledků kontroly (finanční kontroly nebo jiného šetření) ve Fakultní 
nemocnici Královské Vinohrady, která proběhla v návaznosti  
na předběžné šetření Odboru kontroly Ministerstva financí ČR xxx; Vám sděluji 
následující: 
 
V prvé řadě si dovoluji uvést, že Ministerstvem financí nebyla provedena, ani není  
v současné době prováděna, žádná kontrola Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
(FN KV), ve smyslu § 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů, který definuje finanční kontrolu jako součást systému 
finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky. 
 
Ministerstvo zdravotnictví bylo seznámeno ze strany Ministerstva financí se zjištěními, 
která Ministerstvo financí učinilo v rámci tzv. úkonů předcházejících kontrole, které byly 
směřovány vůči FN KV. V rámci tohoto řízení bylo posuzováno, zda postup FNKV byl  
v souladu s právními předpisy, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími  
o nakládání s veřejnými prostředky, neboť podle principu prevence se právě tímto 
postupem dá předejít škodám, které by mohlo napáchat nehospodárné řešení. 
 
Zároveň bylo Ministerstvo financí i Ministerstvo zdravotnictví ze strany ředitele FN KV 
pana prof. Arebergera informováno, že smluvní vztah mezi FN KV jako nájemcem a jím, 
jako pronajímatelem nemovitosti bude pokračovat za stejných podmínek jako v době, 
kdy vykonával pan profesor funkci ministra zdravotnictví, tedy sjednané nájemné zůstává 
ve výši 1 Kč/měsíčně, přičemž byl z jeho strany (z pozice ředitele) vydán FN KV pokyn, 
aby bylo pro účel archivu urychleně vyhledáno nové umístnění pro skladování 
archivované spisové dokumentace nemocnice, toto v současné návaznosti na úkon ze 
strany pronajímatele, protože dal zároveň nemocnici v souladu s nájemní smlouvou 
výpověď z nájmu. Opatření je v současnosti v realizaci a Ministerstvo zdravotnictví jeho 
naplňování průběžně kontroluje.  
 
Pokud by se prokázalo, že je FN KV nechová v souladu se zákonem, bylo by takové 
chování označeno za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Porušením 
rozpočtové kázně rozumíme neoprávněné použití peněžních prostředků státního 
rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu, neoprávněné použití nebo zadržení 
peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, což se u FN KV v souvislosti s 
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předběžným šetřením nepotvrdilo, a s tímto závěrem bylo předběžné šetření Ministerstva 
financí uzavřeno. 

 

Současně se Vám tímto velmi omlouváme za prodlení v odpovědi, které je způsobeno 
skutečně enormním počtem žádostí, které v souvislosti se situací COVID-19 útvar 
Kanceláře ministra vyřizuje. Děkujeme za pochopení. 
 

S pozdravem 

 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno 


