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Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 

 

Vážená paní, Vážený pane,  

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (dále jen „VFN“), 

obdržela dne 8.7.2019 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které VFN žádáte o informace týkající se rekonstrukce Velké posluchárny 

na Psychiatrické klinice VFN. 

 

 

K Vašim dotazům uvádíme naše odpovědi: 

 

1) Zda má Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (dále jen „VFN“) interním předpisem upravena pravidla pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Pokud ano, žádáme o poskytnutí tohoto předpisu.  
Pravidla veřejných zakázek malého rozsahu jsou upravena směrnicí SM-VFN-12 Zadávání veřejných zakázek 

v čl. 4.2. Dle ustanovení § 11 odst. 1, písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím může povinný subjekt 

omezit poskytnutí informací, pokud se vztahuje pouze k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného 

subjektu. Po prostudování judikaturu vyšších soudů (jmenovitě např. rozsudky Nejvyššího správního soudu 

sp.zn. 5 As 28/2007, sp.zn. 1 As 105/2010), jakož i komentářové literatury, zastáváme názor, že příslušná 

směrnice se dotýká činnosti VFN navenek, není tedy svou povahou čistě interním předpisem směřujícím dovnitř 

nemocnice. Ustanovení směrnice týkající se veřejných zakázek malého rozsahu Vám zasíláme. 

 

2) Veškeré smlouvy uzavřené mezi VFN a společností golden base s.r.o., IČ 072 93 747, se sídlem Rybná 716/24, 

Staré Město, 110 00 Praha 1, včetně takových, u kterých není povinnost jejich zveřejnění v Registru smluv.  

Mezi VFN a společností golden base s.r.o. není uzavřena žádná smlouva. 

3) Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na rekonstrukci Velké posluchárny na Psychiatrické klinice VFN (tzv. 

Vondráčkovy posluchárny na adrese Ke Karlovu 11) v roce 2018 (dále jen „Rekonstrukce“)  
Veřejná zakázka na rekonstrukci Velké posluchárny na Psychiatrické klinice VFN (tzv. Vondráčkova 

posluchárna) v roce 2018 nebyla procesována. 

4) Jakým způsobem byl vybrán zhotovitel Rekonstrukce. Pokud formou výběrového řízení, žádáme o zaslání 

podkladů k vyhodnocení nabídek a výběru vítězného uchazeče.  
VFN v roce 2018 provedla ve Vondráčkově posluchárně elektroinstalační práce a opravu podlahy. 

Elektroinstalační práce byly provedeny společností EL-EX spol. s r.o., IČO: 41691121, s níž má VFN uzavřenu  



 

 

smlouvu o dílo ze dne 26.6.2014. Dále byla dne 24.1.2019 uzavřena darovací smlouva mezi VFN a 

Vondráčkovým nadačním fondem, IČO: 45251754, v níž se dárce zavázal provést pokládku podlahové krytiny. 

5) Z jakých zdrojů byla Rekonstrukce financována (s uvedením částky a identifikací poskytovatele finančních 

prostředků).  

Rekonstrukce elektroinstalace, u níž celkové náklady činily 63.746,- Kč, byla financována ze zdrojů VFN. 

Opravu podlahy zajistil pro VFN na základě darovací smlouvy Vondráčkův nadační ústav. 

6) Smlouvy o dílo nebo obdobné dokumenty, na jejichž základě byla Rekonstrukce zhotovena.  

Smlouvu o dílo mezi VFN a společností EL-EX ze dne 26.6.2014, fakturu vystavenou společností EL-EX na 

částku 63.745,- Kč i darovací smlouvu mezi VFN a Vondráčkovým nadačním fondem ze dne 24.1.2019 

přikládáme.  

7) Předávací protokoly k dokončené Rekonstrukci.  
Předávací protokol přikládáme. 

 

8) Byl průběh zakázky předmětem přezkumu v rámci VFN? Pokud ano, žádáme poskytnutí výstupů takového 
přezkumu.  

Rekonstrukce Vondráčkovy posluchárny byla na základě pokynu statutárního zástupce VFN podrobena 

mimořádnému internímu auditu, který provedl Odbor vnitřního auditu a kontroly. Závěry auditu byly 

prezentovány zaměstnancům Psychiatrické kliniky, prezentaci Vám zasíláme v příloze.  

 

 

S pozdravem, 

 

 

 

 

________________________________ 

prof. MUDR. David Feltl, Ph.D., MBA 

ředitel 

 

 


