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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 22.10.2012 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 informace týkající se 

veřejných zakázek. 

 

Níže uvádíme k Vašim dotazům naše odpovědi: 

 

1) Objem veřejných zakázek malého rozsahu ve velikosti od výše 100.000 Kč bez DPH, 

zadaných Vaší institucí v letech 2012,2013 a 2014. Pokud z technických důvodů je 

možné poskytnout pouze sumy odpovídající jiné hranici než 100.000 Kč, prosím o jejich 

poskytnutí spolu s informací o této hranici. 

Ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 106/1999 Sb., si Vás dovolujeme odkázat na profil 

VFN coby zadavatele veřejných zakázek. Profil je přístupný z webových stránek: 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs 

 

2) Objem takto realizovaných nákupů prostřednictvím dynamického nákupního systému. 

Ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 106/1999 Sb., si Vás dovolujeme odkázat na profil 

VFN coby zadavatele veřejných zakázek. Profil je přístupný z webových stránek: 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs 

    

3) Objem takto realizovaných nákupů prostřednictvím elektronického tržiště veřejné 

správy.  

Ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 106/1999 Sb., si Vás dovolujeme odkázat na profil 

VFN coby zadavatele veřejných zakázek. Profil je přístupný z webových stránek: 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs 

 

4) Celkové soutěžitelné výdaje v letech 2012-2014, tj. výdaje vydané na externí nákupy. Ty 

mají být získány jako objem účetních výdajů instituce, získaných např. z výkazu zisku a 
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ztrát a přehledu o peněžních tocích za sledované období (případně jemněji členěných 

analytických účtů).   

Domníváme se, že Vámi položený dotaz nespadá do rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., 

který informace definuje v ustanovení § 3 odst. 3. Vaše otázka vyžaduje spíše 

subjektivní hodnocení ze strany VFN než podání informace dle zákona, de facto se jedná 

o vytvoření nové informace.  

Současně je otázka formulována zavádějícím způsobem, neboť Vámi demonstrativně 

uváděné položky jako "Cestovné" nebo "Náklady na reprezentaci" zjevně soutěžitelné 

(alespoň majoritně) nejsou.  

 

 

 

S pozdravem 

 

 

Kamila Korbová 

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 


