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Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“)
Žadatel
Nar
Trvalým pobytem:
Elektronická adresa pro doručování:
Předmět žádosti:
Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti
veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek, uzavřených povinným subjektem v
období mezi 1. 1. 2019 až 30. 11. 2021.

Preambule:
Za poskytnutí informace byla dle zákona požadována úhrada nákladů. Proti sdělení povinného
subjektu o výši úhrady podal žadatel dne 3. 1. 2022 stížnost, kterou dle zákona řešil nadřízený
orgán povinného subjektu. Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina číslo jednací:
KUJI 294/2022 ze dne 18. 1. 2022, doručeným povinnému subjektu téhož dne, byla výše
úhrady požadované v souvislosti s poskytnutím informace snížena na 0 Kč. Proto povinný
subjekt poskytuje požadované informace bezúplatně.
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Odpověď:
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále jen „povinný subjekt“) zajišťuje
administraci veřejných zakázek vlastními zaměstnanci, a v případech, kdy tuto činnost není
schopna z různých důvodů zabezpečit, využívá služeb Projektové kanceláře Kraje Vysočina,
příspěvkové organizace. Projektová Kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace byla
zřízena rozhodnutím Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2015 konaného dne 10. 11. 2015 s
účinností od 1. 1. 2016. Hlavním účelem zřízení této organizace je zajišťování ochrany
veřejných rozpočtů při čerpání dotací a vynakládání veřejných prostředků. Statut organizace
naleznete zde:
https://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=zastupitelstvo_materialy_detail&id=6976

S ohledem na skutečnost, že se jedná o organizaci společného zřizovatele, není spolupráce
upravena rámcovým smluvním závazkem a poradenství či administrace v oblasti veřejných
zakázek je realizována na základě samostatných smluv dle konkrétních požadavků povinného
subjektu.
S pozdravem

za Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

………………………………
Mgr. David Rezničenko, MHA
ředitel
(podepsáno elektronicky)
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