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Lipertová Šárka

Od: "Právní odbor FN HK" <pravni@fnhk.cz>
Odesláno: 22. srpna 2016 8:19
Komu: Lipertová Šárka
Předmět: [Fwd: doplneni zadosti]
Přílohy: faktury.pdf

Důležitost: Vysoká

 
 
 
 
 
--------------------------- Původní zpráva ---------------------------- 
Předmět: doplneni zadosti 
Od:        "Právní odbor FN HK" <pravni@fnhk.cz> 
Datum:     18 Srpen 2016, 06:55 
Komu:      @gmail.com 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Vážený pane inženýre, 
 
k Vaší žádosti o informace ze dne 20. 6. 2016 doplněné dne 27. 6. 2016 a 3. 8. 2016 uvádíme následující: 
 
1) požadované faktury zasíláme příloze, 
2) žádná výběrová či zadávací řízení nebyla uskutečněna, 
3) popis předmětu dodávek vyplývá z jednotlivých faktur. 
 
 
Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D. 
vedoucí právního odboru 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
tel. 495 832 174 
 
 
 
--------------------------- Původní zpráva ---------------------------- 
Předmět: doplneni zadosti 
Od:        " @gmail.com> 
Datum:     3 Srpen 2016, 09:32 
Komu:      pravni@fnhk.cz 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Vážená paní doktorko, 
 
v návaznosti na Vaši zprávu níže upřesňuji moji žádost tak, že se jedná jak o veřejné zakázky zadávané v režimu 
zákona o veřejných zakázkách, tak o veřejné zakázky malého rozsahu, případně výběrová řízení realizovaná mimo 
režim zákona o veřejných zakázkách dle příslušných operačních programů EU, vše shora zmíněné od přepokládané 
hodnoty ve výši 10.000 Kč bez DPH výše. 
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S pozdravem J

 
 
 
 
Od: "Právní odbor FN HK" <pravni@fnhk.cz> 
Datum: 4. července 2016 8:00:44 SELČ 
Komu: @gmail.com 
Předmět: RE: Fwd: Oprava žádosti o informace 
 
Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. – výzva k upřesnění žádosti 
 
 
Vážený pane inženýre, 
 
v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 
platném znění, Vás žádám o upřesnění Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 20. 6. 2016, která byla Fakultní 
nemocnici Hradec Králové doručena dne 27. 6. 2016, a následně upřesněna dne 29. 6. 2016. 
 
Zejména žádám o upřesnění pojmu výběrové a zadávací řízení. Jedná se pouze o veřejné zakázky zadávané dle 
zákona o veřejných zakázkách nebo máte zájem i o informace o veřejných zakázkách malého rozsahu? Pokud byste 
měl zájem o informace i veřejným zakázkám malého rozsahu, tak od jaké předpokládané hodnoty? 
 
Upřesnění Vaší žádosti zašlete do 30 dnů od doručení této výzvy. Upřesnění zašlete na emailovou adresu 
pravni@fnhk.cz. 
 
Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že se bude jednat o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, se kterým 
budou spojeny náklady s vyhledáním informací a to v souladu s § 17 informačního zákona. Aktuální ceník najdete na 
https://www.fnhk.cz/pacient-a-jeho-blizci/poskytovani-informaci-a-informovane-souhlasy/dle-zakona-o-
svobodnem-pristupu-k-informacim. 
 
Po upřesnění Vaší žádosti Vám bude zaslána informace o požadované úhradě. 
 
 
Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D. 
vedoucí právního odboru 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
tel. 495 832 174 
 
 
 
 
--------------------------- Původní zpráva ---------------------------- 
Předmět: Oprava žádosti o informace 
Od:        " @gmail.com> 
Datum:     27 Červen 2016, 19:44 
Komu:      fnhk@fnhk.cz 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Vážení kolegové, 
 
obracím se na Vás v souvislosti s žádostí o informace podle zákona č. 
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106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 20. 6. 2016, kterou jsem Vám jako žadatel zaslal. 
Předmětem uvedené žádosti bylo předání faktur a sdělení informací týkajících se obchodních vztahů povinného 
subjektu se subjekty Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. 
i., IČ: 68378041, se sídlem Vídeňská 1083, 142 00 Praha-Krč a Bioinova, s.r.o., IČ 28452682, se sídlem Vídeňská 1083, 
142 00 Praha-Krč, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 142571 vedenou u Městského soudu v Praze. 
 
V čl. I. uvedené žádosti o informace je nesprávně jako subjekt povinný k poskytnutí informací označena Fakultní 
nemocnice u sv. Anny v Brně. Tímto uvedenou chybu opravuji a jako povinný subjekt namísto chybného údaje 
uvádím Fakultní nemocnici Hradec Králové, příspěvkovou organizaci (v žádosti označovánou dále jen jako 
„Nemocnice“). 
 
S pozdravem 
Ing.  Ph.D. 
 
Identifikace žadatele: 
Ing. J , Ph.D. 

@gmail.com 
 































































 

 

Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Sokolská 581 

500 03 Hradec Králové 

 

 

V Brně dne 20. 6. 2016 

 

 

Žadatel:  Ing.  Ph.D. 

   

   

  

    

    

    

 

 

 

 

 

 

Žádost o poskytnutí informací 

 

 

 

  



 

 

 

I. 

Žádost  

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, příspěvková organizace (dále jen „Nemocnice“) je 

jakožto veřejná instituce ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“) tzv. povinným 

subjektem. Tato žádost je žádostí o informace podle § 13 zákona, kterou se žadatel domáhá 

poskytnutí níže uvedených informací vztahujících se k působnosti Nemocnice. 

 

II.  

Informace 

Touto žádostí se žadatel domáhá poskytnutí následujících informací: 

1) Kopie všech faktur, které Nemocnice obdržela ze strany Ústavu experimentální 

medicíny AV ČR, v. v. i., IČ: 68378041, se sídlem Vídeňská 1083, 142 00 Praha-Krč 

(dále jen „Ústav“) a ze strany Bioinova, s.r.o., IČ 28452682, se sídlem Vídeňská 1083, 

142 00 Praha-Krč, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 142571 vedenou 

u Městského soudu v Praze (dále jen „Bioinova“), od 1. 1. 2010 do dnešního dne. 

2) Identifikace všech výběrových či zadávacích řízení, na základě kterých byly 

Nemocnici od 1. 1. 2010 do dnešního dne poskytovány dodávky ze strany Ústavu a 

Bioinovy. 

3) Popis předmětu dodávek poskytnutých Nemocnici ze strany Ústavu a Bioinovy 

od 1. 1. 2010 do dnešního dne. 

 

III.  

Závěrem 

Výše uvedené informace žádáme poskytnout v elektronické formě na adresu uvedenou v 

záhlaví této žádosti @gmail.com). Za poskytnutí informací Nemocnici předem 

děkujeme. 
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