
 Nadační fond proti korupci 

 Na Florenci 31 

 110 00 Praha 1 

 

 

 V Hradci Králové dne 22.11.2016 

 

 

Věc: rozhodnutí o žádosti o informace 

 

 

Vážená paní ředitelko, 

společnost Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. obdržela Vaši žádost o informace č.j. 

NFPK20160906 ze dne 6.9.2016 v níž žádáte o poskytnutí tam vyjmenovaných informací.  

 

Této žádosti nebylo společností Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. v zákonem stanovené lhůtě 

vyhověno, ani o ní nebylo rozhodnuto jiným způsobem. 

 

Na podkladě Vaší stížnosti ze dne 14.10.2016 rozhodl stížností orgán, kterým je statutární orgán 

povinné osoby, dne 7.11.2016 tak, že povinné osobě ukládá do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí 

o stížnosti podanou žádost o informace vyřídit. 

 

Na základě rozhodnutí stížnostního orgánu rozhoduje povinná osoba o Vámi podané žádosti 

o informace nově níže uvedeným způsobem. 

 

Žádost o informaci č. 1: 

„žádáme o poskytnutí kopie všech smluv a jejich dodatků uzavřených k dnešnímu dni mezi společností 

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. a společností NemLog a.s.“ 

 

Rozhodnutí o žádosti o informaci č. 1: 

Na základě žádosti poskytuje povinná osoba následující informaci. 

 

K dnešnímu dni není mezi společnostmi Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. a společností 

NemLog a.s. neexistuje žádný smluvní vztah. 

 

Žádný smluvní vztah mezi těmito dvěma společnosti neexistoval ani ke dni podání žádosti 

o informace, tj. ke dni 9.9.2016. 

 

Z uvedených důvodů tedy povinná osoba žádné kopie smluv, popř. jejich dodatků poskytnout 

nemůže. 

 

Žádost o informaci č. 2: 

„současně žádáme o poskytnutí údajů o finančních částkách, které organizace (tj. společnost 

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.) od roku 2007 vyplatila (uhradila) firmě (tj. společnosti 



NemLog a.s.), a to v členění podle jednotlivých uzavřených smluv za jednotlivé roky od roku 2007 do 

roku 2016 včetně. 

 

Rozhodnutí o žádosti o informaci č. 2: 

Na základě žádosti poskytuje povinná osoba následující informaci. 

 

Z veřejných prostředků, s nimiž hospodaří společnost Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. 

nebyly v letech 2007 až 2016 společnosti NemLog a.s. vyplaceny žádné finanční částky. 

 

V případě, že bylo společnosti NemLog a.s. v souvislosti s jejími smluvními vztahy se společností 

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. v minulosti poskytováno peněžité plnění, nejednalo se 

o platby z veřejných prostředků. Společnost Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. v těchto 

případech pouze přeúčtovávala platby od jiných subjektů. 

 

Z uvedené důvodu proto nelze požadované informace poskytnout, neboť žádné v žádosti označené 

platby nebyly v daném časovém intervalu (ani jindy) konány. 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání k nadřízenému 

orgánu, kterým je statutární orgán společnosti Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. 

 

Odvolání se podává prostřednictvím povinné osoby, tj. společnosti Centrální zdravotnická 

zadavatelská s.r.o. a musí mít náležitosti dle ust. § 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

 

 Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. 

 


