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Váš dopis ze dne 5. února 2020

V Praze dne 11. února 2020

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 (dále jen „ministerstvo“) dne 5. února 2020, evidované

ve věci IT zakázek v hodnotě nad dva miliony

korun, které ministerstvo zadalo, či vyhlásilo v posledních deseti letech, u každé zakázky

uvést hodnotu zakázky; Vám sděluji následující:

V příloze Vám zasílám přehled realizovaných veřejných zakázek v oblasti IT v hodnotě

nad dva miliony Kč (bez DPH), a to od data 13.12.2017 dosud., tj. od uvedení současného

ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha do funkce.

Veškeré informace o všech zakázkách ministerstva od roku 2006 (včetně zakázek

nad dva miliony a uvedení konečné ceny) jsou veřejně přístupné

na: www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zakázky od roku 2012 jsou rovněž k dispozici na webových stránkách:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZ

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=MZ.

Pokud byste i přes poskytnutí výše uvedených informací nadále měla zájem o zaslání

přehledu požadovaných IT zakázek za posledních deset let, dovoluji si Vás informovat,

že zpracování Vaší žádosti by zakládalo významnou časovou náročnost na vyřízení,

a proto by bylo ministerstvo nuceno v souladu ustanovením § 17 odst. 1 věta druhá
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zákona č. 106/1999 Sb. („Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací

oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením

kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt

může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.") a v souladu se

Sazebníkem úhrad a licenčních odměn za poskytování informací ministerstva

zveřejněného na webových stránkách úřadu viz: http://www.mzcr.cz/dokumenty/sazebnik-

uhrad-za-poskytnuti-informaci%c2%a0dle-zakona-c106/1999-sb-o-svobodnem-

p_16926_2902_1.html) přistoupit k požadavku úhrady za vypracování informace.

Současně si Vás dovoluji informovat, že činnosti v oblasti IT pro potřeby MZ ČR jsou

v části vykonávány Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, a to od února 2017

(po zrušení organizační složky státu – Koordinačního střediska pro rezortní informační

systémy).

S pozdravem
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