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

 

 
Vážený pane,  

 

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

obdržela dne 4.4.2020 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů.  
 

K Vašim dotazům posíláme naše odpovědi. 

 

1) na základě jakých kritérií, byl vybrán dodavatel ke smlouvě ID smlouvy v registru smluv 11141700, textové označení: 

INTV, spol. s r.o. - MTZ/20/01532, datum uzavření: 17.03.2020. předmět – respirátor FFP2 EN149, 50000 ks, cena 

za 1 ks 193,60? 

Základními kritérii, podle nichž byla společnost INTV, spol. s r.o. vybrána, byla schopnost dodat poptávané 

respirátory v požadovaném termínu a v požadovaném množství. Dalším kritériem, podle něhož byl dodavatel vybrán, 

byla cena zboží. Respirátorů FFP2 spotřebovává VFN cca 20 000 kusů týdně, počet dodavatelů schopných zajistit 

dodávky pro potřeby nemocnice byl na počátku vzestupu koronavirové nákazy velmi limitován. 

 

2) zda společník VĚRA VOJTĚCHOVÁ, dat. nar. 18. října 1967, V lipkách 768/49, Slivenec, 154 00 Praha 5 je v 

příbuzenském vztahu k ministru zdravotnictví - Mgr. et Mgr. Adamu Vojtěch, MHA? 

VFN nemá žádné informace o příbuzenských vztazích ministra zdravotnictví. Současně podotýkáme, že Vámi 

požadovaná informace nespadá do rozsahu zákona č. 106/1999 Sb. 

 

3) zda společník bývalý společník LUBOŠ VOJTĚCH, dat. nar. 16. října 1956, Praha 5 - Slivenec, V Lipkách 768, PSČ 

15000 je v příbuzenském vztahu k ministru zdravotnictví - Mgr. et Mgr. Adamu Vojtěch, MHA? 

VFN nemá žádné informace o příbuzenských vztazích ministra zdravotnictví. Současně podotýkáme, že Vámi 

požadovaná informace nespadá do rozsahu zákona č. 106/1999 Sb. 

 

4) zda Všeobecná fakultní nemocnice v Praze vyjma této výše uvedené smlouvy v minulosti uzavřela smlouvu se 

společností INTV, spol. s. r.o, Identifikační číslo: 40766063, jejímž předmětem podnikání je zejména poskytování 

neveřejné telekomunikační služby přenosu dat a dalších informací prostřednictvím pozemských stanic a sítí VSAT , 

veřejná pevná síť elektronických komunikací, veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního signálu, veřejně 

dostupná telefonní služba, ostatní hlasové služby, šíření rozhlasového a televizního signálu, služby přenosu dat, služby 

přístupu k síti internet, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, výroba, instalace, opravy elektrických strojů 

a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, na dodávky jakéhokoliv jiného zdravotnického materiálu? 

Žádná jiná smlouva mezi VFN a společností INTV, spol. s. r.o. nebyla uzavřena.  

 

 

S pozdravem, 

 

 

 

___________________ 

JUDr. Milada Džupinková, MBA 

Vedoucí Legislativně právního oboru 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 


