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Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážená paní,
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (dále jen
„VFN“), obdržela dne 1.6.2020 Vaši další 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 veřejné zakázky
„Pronájem komunikačního systému Hicom/Hipath.“
K Vašim dotazům uvádíme naše odpovědi:
1) Informaci, zda vám v mezidobí vznikla v souvislosti s touto veřejnou zakázkou nějaká další škoda, případně v
jaké výši (například náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení, postih od poskytovatele dotace
apod.).
Žádná další škoda nevznikla.
2) Informaci, zda jste zjistili, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné. Žádáme o sdělení jména a
pracovního zařazení osoby, která je za škodu odpovědná; případně označení dodavatele služby, který je za škodu
odpovědný.
Ve smyslu ustanovení § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím plně odkazujeme na již poskytnutou
odpověď,
která
je
uveřejněna
na
webových
stránkách
VFN:
https://www.vfn.cz/wpcontent/uploads/2019/03/002-2019-verejna-zakazka.pdf
3) Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána a jakým konkrétním způsobem a kdy, v jaké výši
byla škoda vymáhána a s jakým výsledkem (jaká část škody byla vymožena a kdy). Škoda může být vymáhána
písemnou výzvou k úhradě, započtením škody na jinou vzájemnou pohledávku, podanou žalobou apod. - žádáme
o konkrétní informaci, jaké kroky byly podniknuty a kdy. V případě, že proti odpovědné osobě či osobám byla
podána žaloba, žádáme o označení soudu a spisovou značku, pod kterou je řízení vedeno.
Ve smyslu ustanovení § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím plně odkazujeme na již poskytnutou
odpověď,
která
je
uveřejněna
na
webových
stránkách
VFN:
https://www.vfn.cz/wpcontent/uploads/2019/03/002-2019-verejna-zakazka.pdf
4) V případě, že jste se rozhodli škodu nevymáhat, žádáme o informaci, kdo takové rozhodnutí přijal (jméno,
příjmení, pracovní pozice) a jak je toto rozhodnutí odůvodněno. Pokud existuje písemný zápis o tomto rozhodnutí
(například zápis škodní komise apod., zápis z odboru kontroly) žádáme o jeho kopii.
Ve smyslu ustanovení § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím plně odkazujeme na již poskytnutou
odpověď,
která
je
uveřejněna
na
webových
stránkách
VFN:
https://www.vfn.cz/wpcontent/uploads/2019/03/003-2019-verejna-zakazka-ii.pdf Pokyn, aby rozhodnutí ÚOHS ze dne 4.11.2016,
nebylo napadeno opravným prostředkem, vydal statutární orgán VFN – Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA,
ředitelka. O rozhodnutí neexistuje žádný písemný záznam.

Závěrem podotýkáme, že na všechny výše uvedené dotazy jsme Vám již několikrát odpověděli, odpovědi jsou
uveřejněny na webových stránkách VFN. Na další totožné otázky již nebudeme v budoucnu reagovat, neboť
odpovědi by se nijak nezměnily (takové otázky by již dle našeho názoru naplňovaly znaky šikanózního jednání). Tím
samozřejmě není jakkoli dotčeno Vaše právo domáhat se jiných informací dle zákona.
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