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ZDRAVOTNICTVÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 17. dubna 2020

V Praze dne 30. 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 31.

března

2020,

ve

věci

zdravotnického materiálu z Čínské lidové republiky, konkrétně pak:

1. Jakým

způsobem probíhaly platby za

zboží (roušky, zdravotnický materiál)

z Čínské lidové republiky v souvislosti s koronavirem, tedy v období od 1. 3. 2020 do
dnešního dne?
2. Hradila Česká

republika tento materiál

v hotovosti nebo

probíhaly úhrady

převodem? Pokud docházelo k transakcí v hotovosti, proč a které to byly?
3.

Výpis veškerých transakcí ve spojitosti s dodávkami materiálu z Číny (viz první

odrážka) včetně konkrétních částek a dat.;

Vám sděluji následující:
K bodu č. 1 a 2:
Všechny platby za zdravotnický materiál dodaný

z Čínské lidové republiky v období

od 1.3.2020 do 17.4.2020 (tj. datum Vašeho podání) proběhly bezhotovostním převodem.
V drtivé většině případů byla platba provedena na základě potvrzení dodání daného zboží
do České republiky. Ministerstvo zdravotnictví žádné dodávky nehradilo v hotovosti.

Ministerstvo zdravotnictví,
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
Ň

fi.

Vyřizuje: odbor Kanceláře ministra
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K bodu č. 3:
Seznam

všech

objednávek

zdravotnického

materiálu

vystavených

Ministerstvem

zdravotnictví k 21.4.2020, včetně dat vystavení objednávek a konkrétních částek, jsou
k dispozici na následující webové adrese: https://koronavirus.mzcr.cz/nakup-ochrannychprostredku/. Jedná se o statický dokument platný k danému datu, který nezahrnuje jen
zaplacené a dodané objednávky, ale i ty, u kterých platba a dodání teprve proběhne.
Jinými

slovy,

přehled

obsahuje

seznam

všech

objednávek,

které

k

danému

dni

ministerstvo eviduje jako platné (neodstoupilo od nich ani ministerstvo, ani dodavatel), bez
ohledu na to, zda dodání a platba za dodání již proběhla nebo nikoliv.
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