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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 žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  
9. září 2021, evidovanou pod č. j.: xxx, a následně doplněnou o datum narození, 
doručenou Ministerstvu zdravotnictví dne 14. září 2021,  kterou jste požádal v souvislosti 
s článkem „Největší porodnice v zemi bude stát dvě miliardy, už je vybraný projektant“ 
uveřejněný dne 9. září 2021 zpravodajským serverem seznam.cz1 o tyto informace: 
(i) o jakou registraci se jedná; a 
(ii) o zaslání příslušného registračního rozhodnutí 
 
Vám sděluji následující: 

(i) – o jakou registraci se jedná 
Investiční akce přímo řízených organizací resortu zdravotnictví, z nichž jednou je 
i příspěvková organizace Fakultní nemocnice Brno, se řídí pravidly 
programového financování. Jedná se především o zákon č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, vyhlášku č. 
560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce 
majetku, pokyn č. R 1-2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců 
programu a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování 
a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému 
programového financování, a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek a další právní normy. Registrace investiční akce je vydávána na základě 
těchto shora uvedených předpisů. 
Tyto předpisy a pravidla k programovému financování nesouvisí s registrací 
zdravotnického zařízení dle zákona o zdravotních službách. 

(ii) - o zaslání příslušného registračního rozhodnutí 
Registrační list uvedené investiční akce zasíláme v příloze. Zároveň však 
upozorňujeme, že se jedná o pracovní materiál, který je vydáván v pracovním 
pořádku mezi institucemi a není vhodný k dalšímu zveřejňování. 

 
 
 

 

S pozdravem 

 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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