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Datovou schránkou 

 
 

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

 

 
Vážený paní,  

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 obdržela dne 

9.12.2019 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“), ve které VFN žádáte o informace týkající se smlouvy o dílo uzavřené dne 

19.6.2019. 

 

K Vašim dotazům uvádíme naše odpovědi: 

1) Na základě jakých kritérií a jakých způsobem byl k uzavření Smlouvy vybrán Ústav (tj Mezinárodní bezpečnostní 

institut, z.ú.). 

VFN v zadávací dokumentaci stanovila jako hodnotící kritérium nabídkovou cenu. Smlouva byla uzavřena s 

uchazečem, který předložil nabídku vyhovující všem požadavkům VFN uvedeným v zadávací dokumentaci s 

nejnižší nabídkovou cenou. 

 

2) Pokud bylo osloveno více uchazečů o poskytnutí plnění, které je předmětem Smlouvy, tak kteří uchazeči byli osloveni 

a proč právě tito. 

Při zahájení zadávacího řízení byli v souladu s vnitřními směrnicemi VFN upravujícími veřejné zakázky malého 

rozsahu osloveni tři uchazeči, a to OMNILINK Services a.s., Mezinárodní bezpečnostní institut, z.ú., Elso Industrial 

spol. s.r.o. Tito byli osloveni na základě průzkumu trhu a pozitivních referencí, které měla VFN k dispozici. 

 

3) Z jakých prostředků je hrazena odměna dle čl. 4. Smlouvy. Jedná se o prostředky příspěvkové organizace či o 

prostředky získané v rámci dotací, grantů apod.? 

Výše uvedená odměna byla plně hrazena z finančních prostředků poskytnutých na základě dotace od Ministerstva 

zdravotnictví ČR: http://www.mzcr.cz/dokumenty/dotacni-program-na-zvyseni-ochrany-mekkych-cilu-v-resortu-

zdravotnictvi-_16036_3913_1.html  

 

4) Jakým způsobem byla zjišťována kvalifikace uchazečů pro plnění, které je předmětem Smlouvy, zejména zda Ústav 

disponuje zaměstnanci či statutárními orgány, kteří mají příslušnou kvalifikaci k realizaci plnění dle Smlouvy. 

Uchazeč ve své nabídce uvedl členy realizačního týmu včetně jejich profesního životopisu. Vedoucím celého 

realizačního týmu byl Mgr. Zdeněk Štěpánek, Ph.D., který je expertem s dlouholetou zkušeností v dané 

problematice. 

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/dotacni-program-na-zvyseni-ochrany-mekkych-cilu-v-resortu-zdravotnictvi-_16036_3913_1.html
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5) Zda a kdy bylo plnění dle Smlouvy Ústavem poskytnuto. Pokud se tak již stalo a je to možné, prosím o zaslání výstupů 

(tj. analýza hrozeb a metodika) spolu s odpovědí na tuto žádost. 

Předmětem smlouvy o dílo bylo vypracování analýzy hrozeb a rizik, bezpečnostní studie areálu a klinik VFN a 

metodiky výkonu služby fyzické ostrahy ve vztahu k ochraně měkkých cílů. Analýza byla řádně a včas odevzdána 

ve smluveném termínu 30.8.2019. Oba dokumenty „Vyhodnocení ohrožení měkkých cílů VFN v Praze“ (celkem 

69 stran) a „Vyhodnocení strážní služby“ (celkem 86 stran) mají charakter bezpečnostně citlivých informací a jsou 

takto i označeny. Výstupy obou dokumentů obsahují citlivé bezpečnostní informace o aktuálním stavu zabezpečení 

nemocnice, včetně zpracované analýzy hrozeb a rizik a není tedy vhodné, účelné, a dokonce je zcela bezpečnostně 

nepřijatelné tyto výstupy poskytovat třetím stranám mimo zúčastněné a odpovědné osoby na straně VFN. 

 

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, jakož i komentářové literatury, zastáváme názor, že oba dokumenty jsou 

svou povahou výlučně vnitřního charakteru, neboť se týkají vyhodnocení bezpečnosti a možného ohrožení VFN.  

 

S ohledem na výše uvedené VFN konstatuje, že dokumenty nebudou poskytnuty.  

 

 

 

S pozdravem, 

 

 

___________________ 

JUDr. Milada Džupinková, MBA 

Vedoucí Legislativně právního oboru 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 


