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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 
Dobrý den,  

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 

128 08 Praha 2 (dále jen „VFN“), obdržela dne 5.4.2016 Vaši žádost o poskytnutí informací 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „žádost“), ve které VFN žádáte o poskytnutí informací týkajících se dodávek 

fluordeoxyglucosy. 

 

Níže uvádíme odpověď k Vašim dotazům: 

 

1) Informace o dodávkách fluordeoxyglucosy za roky 2013, 2014 a 2015: 

a. Objem dodávek v jednotkách GBq 

b. Dodavatel, příp. dodavatelé 

c. Částka zaplacená za dodávky 

d. Kopie smluv s přílohami, na základě kterých byly dodávky prováděny, a 

e. Označení veřejných zakázek, na základě kterých byly smlouvy uzavřeny. 

 

Veškeré dodávky Fluordeoxyglucosy v letech 2013, 2014 a 2015 byly realizovány pouze na 

základě smlouvy uzavřené dne 9.12.2010 se sdružením Řež (společnost RadioMedic s.r.o. a Ústav 

jaderného výzkumu Řež a.s.). Tato smlouva byla uzavřena na základě výběrového řízení 

realizovaného v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. S ohledem na skutečnost, že byl tazatel smluvní stranou jediné smlouvy, na jejímž základě 

docházelo v daných letech k dodávkám Fluordeoxyglucosy, je bezpředmětné podávat další informace 

týkající se objemu dodávek, dodavatelů, zaplacené částky za dodávky, veřejných zakázek, na jejichž 

základě byla smlouva uzavřena a poskytovat kopii smlouvy s přílohami. 

 

2) Informace o dodávkách fluordeoxyglucosy za období od 1.1.2016 do 31.3.2016: 

a. Objem dodávek v jednotkách GBq, 

b. Dodavatel, příp. dodavatelé, 

c. Částka zaplacená za dodávky, 

d. Kopie smluv s přílohami, na základě kterých byly dodávky prováděny, a 

e. Označení veřejných zakázek, na základě kterých byly smlouvy uzavřeny. 
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Dne 16.9.2015 došlo k výpovědi výše uvedené smlouvy se sdružením Řež. Důvodem byly příliš 

vysoké ceny dodávaného zboží vzhledem k současné situaci na trhu. Dodatkem k příslušné smlouvě 

došlo ke snížení ceny dodávek, které byly ode dne 1.8.2014 realizovány v ceně 9.850 Kč bez DPH 

za 1 GBq.  

Ihned po výpovědi dané smlouvy začala VFN připravovat nezbytné podklady pro zahájení 

výběrového řízení na dodavatele Fluordeoxyglucosy. Tuto skutečnost dokládá zveřejnění předběžného 

oznámení ve Věstníku veřejných zakázek ze dne 18.9.2015, evidenční číslo zakázky: 522646. 

Výběrové řízení bylo zahájeno dne 11.12.2015, viz. oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných 

zakázek ze dne 11.12.2015, evidenční číslo zakázky: 522646. Na základě několika žádostí o dodatečné 

informace musel zadavatel prostřednictvím dodatečných informací prodlužovat lhůtu pro podání 

nabídek. Dodatečné informace byly vždy zveřejněny na profilu zadavatele 

(viz. https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=39031). 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti nemá v současné době VFN smluvního dodavatele 

Fluordeoxyglucosy. K zajištění dostatečné péče pacientům, pro něž jsou dodávky Fluordeoxyglucosy 

nezbytné, byla VFN nucena přistoupit do doby, než bude na základě výše uvedeného výběrového 

řízení uzavřena smlouva s novým dodavatelem, k nákupu Fluordeoxyglucosy prostřednictvím 

objednávek. VFN proto provedla průzkum trhu a na základě jednání s ÚJV Řež, a.s. ze dne 14.9.2015 

došlo k dohodě o dodávkách Fluordeoxyglucosy v ceně 7.850 Kč bez DPH za 1 GBq, a to včetně 

souvisejících nákladů (např. doprava). Výsledkem dalšího společného jednání ze dne 7.10.2015 pak 

bylo snížení této ceny za dané zboží na 6.475 Kč bez DPH za 1 GBq včetně souvisejících nákladů.  

 

a) Objem dodávek v jednotkách GBq 

 VFN v Praze v období od 1.1.2016 do 30.3.2016 objednala Fluordeoxyglucosu 

v množství 580 GBq 

b) Dodavatel, příp. dodavatelé 

 Jediným dodavatel za dané období byl ÚJV Řež, a.s. na základě výše uvedené dohody 

c) Částka zaplacená za dodávky  

 Za období od 1.1.2016 do 30.3.2016 VFN v Praze vynaložila 3.752.262,50 Kč bez 

DPH 

d) Kopie smluv s přílohami, na základě kterých byly dodávky prováděny a  

 Dodávky byly realizovány na základě výše uvedených dohod (viz zápisy z jednání) 

a následných objednávek 

e) Označení veřejných zakázek, na základě kterých byly smlouvy uzavřeny. 

 Výběrové řízení na dodavatele probíhá (viz. evidenční číslo zakázky: 522646 

ve Věstníku veřejných zakázek a profil zadavatele 

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=39031) 

 

 
S pozdravem 

 

 

JUDr. Irena Němečková 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
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