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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 (MZ) dne 20. listopadu 2022, evidované pod č. j.: xxx, kterou jste požádala o 

informace ve věci vybavení a provozu polní nemocnice Letňany, kdy jste konkrétně 

vznesla následující dotazy: 

1.  Podle tohoto článku Ministerstvo financí ČR odmítlo proplatit Fakultní 

nemocnici Bulovka „závěrečný účet“ za polní nemocnici a odkázalo Fakultní 

nemocnici Bulovka, ať se obrátí právě na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Prosím  

o zaslání tohoto „závěrečného účtu“, kde je rozepsáno, co je obsaženo v této 

částce 90 milionů korun a veškeré dokumenty, které se vztahují k této žádosti  

o proplacení, včetně samotné žádosti. 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ministerstvo-zamitlo-uhradit-bulovce-90-

milionu/r~dc7636b4c92e11ebb02dac1f6b220ee8// 

2. Co se stalo se zbylým vybavením po zrušení polní nemocnice? V článku ze 

dne 1. února 2021 https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/covid-koronavirus-polni-

nemocnice-letnany-bulovka.A210201_184503_domaci_baky je uveden výrok 

bývalého ministra zdravotnictví Jana Blatného, že: „ventilátory a lůžka z uzavírané 

nemocnice poslouží k posílení kapacity státních nemocnic.“ Prosím o informaci, 

zda bylo vybavení nakonec přerozděleno. Případně prosím o dokumenty, které toto 

dokazují, nejlépe s rozpisem jednotlivých položek vybavení;  

Vám sděluji následující:  

 

Ad 1 

V příloze Vám zasíláme přehled vyčíslených nákladů. 

 

Ad 2 

Vybavení předmětné polní nemocnice zajišťovalo Ministerstvo obrany/Armáda ČR 

(MO/AČR), nikoliv MZ. Částečně k tomu byly využity zásoby věcných prostředků 

uložených u Správy státních hmotných rezerv (SSHR). MO/AČR spolu se SSHR také 

zajišťovalo navrácení prostředků zpět. Majetek, který byl zakoupen Fakultní nemocnicí 

Bulovka je dále používám v rámci této organizace. MZ tedy k dané věci nemá žádné 

informace a je potřeba se obrátit na příslušné správní úřady. 
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S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 
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