
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

377771 ”a z. vz] „, ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 6. dubna 2020

Praha 17. dubna 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 dne 6. dubna 2020, evidované pod

ve věci dotazů:

1) Ve spolupráci, s jakou společností (jakými společnostmi) vytvořilo Vaše ministerstvo

letecký most pro dovoz ochranných pomůcek z Číny?

2) Kolik tun zboží (případně jiné měřítko) se již touto cestou do Česka přepravilo

(k datu 6.4.)?

3) Kolik již ministerstvo dopravci za dovoz toho zboží zaplatilo?

4) Kolik letů se již podařilo uskutečnit?

5) Má společnost (společnosti), která letecký most pro ministerstvo zajišťuje, nějaké

subdodavatele? Pokud ano, prosím o jejich vypsání, a také o výpis částek, kolik jim

je za jejich služby vyplaceno.

Vám sděluji následující:

K otázce č. 1

Letecké spojení pro dovoz ochranných pomůcek z Číny bylo zprostředkováno

ve spolupráci se společnostmi Mimo to uvádíme, že

Ministerstvo zdravotnictví využilo k převozu zdravotnického materiálu také lety

zprostředkované Ministerstvem vnitra, a dále v mnoha případech objednávalo zboží

s dovozem přímo do České republiky a dovoz tedy přímo neobstarávalo.
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K otázce č. 2

K datu 14. 4. 2020 bylo prostřednictvím do České

republiky přepraveno cca 126 tun zdravotnického materiálu.

K otázce č. 3

Ministerstvo zdravotnictví za dovoz tohoto objemu zboží v součtu uhradilo výše

uvedeným společnostem částku 2 822 000,- USD.

K otázce č. 4

Touto cestou do České republiky uskutečněno 10 letů.

K otázce č. 5

Ministerstvo zdravotnictví si není vědomo, že by tyto firmy využívaly služeb

subdodavatelů. Smlouvy uzavřené s výše uvedenými společnostmi neukládají těmto

firmám povinnost sdělovat Ministerstvu informace o případných subdodavatelích.
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