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Váš dopis ze dne 24. listopadu 2018 V Praze 3. prosince 2018

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 oposkytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 24. listopadu 2018, evidované pod ve věci dotazů

ke konferenci Reforma psychiatrické péče, která se konala dne 23. listopadu 2018

v TopHotelu Praha.

1) Jaké byly celkové náklady této konference.

2) Jaké byly položky rozpočtu, například hotelové služby, honoráře přednášejících, apod.

3) Jaká částka byla hrazena z Evropského sociálního fondu.

4) Jaké byly další zdroje financování konference.

Na Vaše podání si Vám k jednotlivým dotazům sděluji následující:

Ad dotaz 1)

Celkové náklady konference činily 790 873,-Kč, z toho částka 485 210,-Kč představuje

smluvní odměnu pro agenturu, která zajišťovala produkci celé akce. Detailní informace

o veřejné zakázce naleznete na profilu zadavatele zde:

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.isf?id=184572
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Ad dotaz 2)

Souhrn služeb potřebných pro realizaci konference byl předmětem výše uvedené zakázky.

Jednotlivé služby naleznete ve veřejně dostupné smlouvě, uzavřené s vítězem tendru,

na této adrese: https://smiouvv.gov.cz/smlouva/6085879

Cena za služby zahrnuje:

« produkci konference včetně pronájmu odpovídajících prostor,

» veškerou administrativu související s pozvánkami a registrací účastníků na konferenci,

zajištění služby audiovizuální techniky (v případě mezinárodních konferencí

vč. tlumočnické techniky),

• zajištění ubytování pro účastníky včetně snídaně,

* organizace cateringových služeb pro účastníky.

Náklady na catering činily 245 000,-Kč. Catering zajistila a hradila agentura Mary Popp's.

Náklady na účast 3 zahraničních hostů (cestovné, ubytování, stravování a honorář)

nezahrnuté ve smlouvě s agenturou činily celkem 18 085,-Kč a 1 558 EUR. Ostatní

panelisté se konference účastnili bez nároku na odměnu, někteří z nich pak v rámci svého

pracovněprávního vztahu s Ministerstvem zdravotnictví.

Ad dotaz 3)

Z celkových nákladů konference (viz otázka č. 1) hradí Evropský sociální fond

423 379,09 Kč.

Ad dotaz 4)

Státní rozpočet se na financování podílel částkou 122 493,91 Kč a Mary Popp's

245 000,-Kč.

S pozdravem
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