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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  
 
Dne 30. dubna 2022 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx.  
 
Předmětným podáním jste požádali o následující informace ve vztahu k tzv. leteckému 
mostu z Čínské lidové republiky, který byl zřízen za účelem přepravy prostředků osobní 
ochrany na základě usnesení vlády č. 286 ze dne 23. března 2020 (dále jen „letecký 
most“), zejména: 

a) Jaká osoba či který orgán rozhodl, že společnost xxx, obdrží v březnu 2020 
objednávky na prostředky osobní ochrany („OOP“), zejména ústenky a respirátory, 
od České republiky jednající prostřednictvím organizační složky státu, 
Ministerstvem zdravotnictví ČR, a to mimo jakékoliv výběrové řízení  
(„Objednávky“)?  
b) Jaká osoba či který orgán rozhodl o tom, že organizační složka státu 
Ministerstvo vnitra ČR zařídí dopravu zboží, na které se vztahovaly Objednávky  
v rámci leteckého mostu z Čínské lidové republiky do České republiky, a to na 
náklady České republiky?  
c) Jaká osoba či který orgán rozhodl o tom, že organizační složka státu Ministerstvo 
financí ČR uhradí předem zálohu na zboží uvedené v Objednávkách? Na základě 
jaké smlouvy mezi společností xxx a Českou republikou došlo k úhradě těchto 
záloh?  
d) Kdo a na základě jakého zástupčího oprávnění převzal v Čínské lidové republice 
zboží společnosti xxx (k tomuto viz příloha č. 1 této žádosti)? Žádáme Vás  
o zaslání příslušných předávacích protokolů, kterými disponujete 
e) Žádáme Vás o potvrzení, že disponujete předávacím protokolem, který je k této 
žádosti přiložen jako příloha č. 2.  

 
K Vašemu požadavku sděluji: 
 
K dotazu a) 
Postup osob, které plnily role při přípravě, schvalování a realizaci objednávek MZ ČR  
na nákupy osobních ochranných prostředků, dalšího zdravotnického materiálu a služeb, 
byl předem stanoven. Zaměstnanec MZ ČR měl oprávnění jednat jménem MZ při 
obchodních vztazích s mezinárodními výrobci a distributory OOP a jiného zdravotnického 
materiálu za účelem zmírnění epidemie COVID-19 v roli vedoucího centrálního nákupního 
týmu. Ředitel odboru právního MZ byl pověřen, aby činil právní jednání za účelem nákupu 
OOP a prostředků v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a byl oprávněn 
podepisovat kupní smlouvy a činit objednávky a závazně akceptovat nabídky třetích osob.  
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Postup výše uvedených osob při organizaci a uskutečňování centrálních nákupů osobních 
ochranných prostředků a dalšího zdravotnického materiálu ze strany MZ ČR se řídil 
usneseními vlády ČR (viz přílohy) a vycházel též z obecné výjimky dle § 29 písm. c) 
zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek. 
 
 
K dotazům b), c) a d) 
Pokud jde o další písmena b), c) a d) předmětné žádosti, není MZ oprávněným subjektem 
k poskytnutí informací a žádost v těchto částech nezbývá než odložit, kdy dle ustanovení 
§ 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží 
v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti. 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 
 
Přílohy (2) Dle textu 


