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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 27. července 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 požádal o následující informace:  
 

1. Existuje povinnost přímo řízených organizací Ministerstvem zdravotnictví 
stanovovat v zadávací dokumentaci nemožnost nahradit v žádosti o účast, 
předběžné nabídce nebo nabídce předložení dokladů čestným prohlášením  
ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek? Pokud tato povinnost existuje, v jakém příkazu ministra (či jiném 
dokumentu) je stanovena? Žádám také o poskytnutí tohoto příkazu ministra či 
jiného dokumentu obsahujícího danou povinnost. 
 
2. Mohou přímo řízené organizace Ministerstvem zdravotnictví v zadávací 
dokumentaci jakožto zadavatelé „nestanovit jinak“ ve smyslu ustanovení § 86 odst. 
2 zákona č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, a nechat tak dodavatele 
nahradit v žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce předložení dokladů 
čestným prohlášením? 
 
3. V případě, kdy přímo řízená organizace Ministerstvem zdravotnictví 
nevyloučí v zadávací dokumentaci postup stanovený § 86 odst. 2 zákona  
č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, bude takové jednání vyhodnoceno 
jako pochybení při případné kontrole prováděné ze strany zřizovatele u přímo 
řízené organizace? 

 
K Vaší žádosti sděluji: 
 
Ad 1                                                                                                                                                                                                                                 
Pokud přímo řízená organizace Ministerstva zdravotnictví zadává veřejnou zakázku, činí 
tak jako samostatný zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") a jako takový má oprávnění, 
nikoliv povinnost, stanovit v zadávací dokumentaci, že dodavatel nemůže v žádosti  
o účast, předběžné nabídce nebo nabídce, nahradit předložení dokladů čestným 
prohlášením. Ministerstvo zdravotnictví žádným způsobem neukládá svým přímo řízeným 
organizacím, jak mají využívat či nevyužívat tohoto oprávnění zadavatele. 
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Ad 2 
Využití oprávnění zadavatele stanoveného v § 86 odst. 2 ZZVZ je zcela na vůli daného 
zadavatele. 
 
Ad 3 
Za předpokladu dodržení všech povinností zadavatele stanovených ZZVZ nelze  
na nevyužití oprávnění zadavatele stanoveného v § 86 odst. 2 ZZVZ nahlížet jako  
na porušení ZZVZ. 
 
 
Závěrem si dovolujeme upozornit, že se vyjadřujeme pouze v intencích kompetencí 
Ministerstva zdravotnictví, nikoliv interních předpisů jednotlivých zadavatelů event. 
podmínek dotačních programů. 
 
 
 
 
S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková  

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


