
 Nadační fond proti korupci 

 Na Florenci 31 

 110 00 Praha 1 

 

 

 V Hradci Králové dne 17.1.2017 

 

 

Věc: oznámení o výši nákladů na poskytnutí 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. Následně 

Vás v návaznosti na předchozí rozhodnutí odvolacího orgánu postupem podle ust. § 14 odst. 5 písm. 

b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vyzvala k upřesnění žádosti. 

 

Na základě této výzvy obdržela společnost Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. dne 4.1.2017 

doplnění žádosti ze dne 3.1.2016. V tomto doplnění mj. upřesňujete obsah původní žádosti 

o informace takto: 

Žadatel dále požaduje poskytnutí informací o veškerých finančních částkách, úhradách či platbách od 

roku 2007 do roku 2016 včetně, které společnost Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o., IČ 281 

81 662, se sídlem Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové vyplatila společnosti NemLog a.s., IČ 276 

42 241, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00 zejména s uvedení důvodu 

plnění, smluvního vztahu, výše částky a poskytnutí podkladových materiálů k těmto platbám (pozn. 

podržením zvýrazněno spol. Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.). Žadatel požaduje informace 

o veškerých přesunech finančních prostředků ve prospěch společnosti NemLog a.s., IČ 276 42 241, se 

sídlem Praha 1 – Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00. 

 

Z upřesnění žádosti je tedy patrné, že jejím předmětem je nejen poskytnutí informací o výši 

finančního plnění ve prospěch spol. NemLog a.s., ale rovněž požadavek na poskytnutí podkladových 

materiálů k těmto platbám. Tedy podkladů, které odůvodňují výši každé jednotlivé konkrétní platby. 

 

K tomuto Vašemu požadavku Vám sdělujeme, že výše finančního plnění „ve prospěch“ společnosti 

NemLog a.s. nebyla v čase konstantní. Platby byly prováděny měsíčně a jejich výše byla odvozována 

od objemu spotřebního materiálu dodaného v daném měsíci jednotlivým zdravotnickým zařízením.  

 

Z hodnoty dodaného spotřebního materiálu pak byla výše plnění ve prospěch společnosti 

NemLog a.s. určována podle sazby logistického poplatku. Pro různé druhy spotřebního materiálu byly 

s jejich dodavateli sjednány různé sazby logistického poplatku. Jak výše těchto sazeb, tak zejména 

sortiment dodávaného spotřebního materiálu a konečně i okruh zdravotnických zařízení, do kterých 

byl distribuován, byl v průběhu Vámi určeného období měněn. 

 

Jediným způsobilým podkladem, ze kterého lze odvodit výši plateb poskytovaných měsíčně ve 

prospěch společnosti NemLog a.s., jsou údaje o jednotlivých dodávkách s uvedením ceny dodávky a 



konkrétní sazby logistického poplatku v členění dle jednotlivých měsíců, zdravotnických zařízení 

a dodaných balení každého druhu spotřebního materiálu. 

 

Tyto údaje byly v rámci smluvních vztahů se společností NemLog a.s. evidovány a jsou i nadále 

uchovávány, nicméně nikoliv v takové struktuře, aby z nich vyplývaly informace, které jsou 

požadovány ve Vámi zaslané žádosti. 

 

Vámi požadované údaje tedy bude nutné nejprve v příslušné databázi vyhledat a následně je 

uspořádat tak, aby z nich vyplývaly Vámi požadované informace. S ohledem na uspořádání databáze 

není možné tento proces automatizovat a bude nutné jej provést manuálně. Tuto skutečnosti 

společnost Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. ověřila i u společnosti NemLog a.s., která je 

původcem daných informací. Ani v jejím archivu nejsou dané informace uchovávány způsobem, který 

by vyřízení Vaší žádosti usnadnil. 

 

Pro každý měsíc Vámi stanoveného rozhodného období bude nutné sestavit tabulku s uvedením 

všech rozhodných údajů pro stanovení výše platby. V této souvislosti společnost Centrální 

zdravotnická zadavatelská s.r.o. uvádí, že v každém měsíci bylo prostřednictvím logistického systému 

spravovaného v daném období společností NemLog a.s. do všech zdravotnických zařízení 

distribuováno cca 11 tisíc konkrétních dodávek v členění dle jednotlivých druhů spotřebního 

materiálu. 

 

Z předběžného posouzení Vaší žádosti pak vyplývá, že pro každý měsíc bude nutno sestavit tabulku 

s cca 11 tisíci řádky a 8 sloupci. Ty s více, než 80 tisíci buňkami. 

 

Společnost Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. odhaduje, že sestavení každé takovéto tabulky 

si vyžádá přibližně 5 hodin administrativní činnosti. A to zejm. s ohledem na výše uvedenou 

skutečnost, že tento proces s ohledem na strukturu vstupních dat nelze podstatným způsobem 

automatizovat. 

 

Z obsahu Vaší žádosti pak vyplývá, že požadujete údaje za celkem 10 let, tj. 120 kalendářních měsíců. 

Při předpokladu 5 hodin práce na uspořádání podkladů za jeden kalendářní měsíc dospěla společnost 

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. k závěru, že si celkem vyhledání a uspořádání Vámi 

požadovaných údajů vyžádá 600 hodin administrativní práce. 

 

Tento rozsah činnosti potřebné k vyřízení Vaší žádosti vyhodnotila společnost Centrální zdravotnická 

zadavatelská s.r.o. jako mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací ve smyslu ust. § 17 odst. 1 zákona 

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

 

Společnost centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. je obchodní společností, pro kterou není 

vyřizování žádostí o informace z její povahy obvyklou činností. Nedisponuje proto ani žádnými 

pracovníky určenými k této činnosti. S ohledem na shora uvedené se proto rozhodla vyžádat si za 

těchto okolností úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání Vámi požadovaných informací. 

 

Výši nákladů určila společnost Centrální zdravotnická zadavatelská dle sazebníku úhrad nákladů dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který je uveřejněn na jejích 



internetových stránkách na adrese http://www.czz-khk.cz/kontakt.html. Hodinová sazba stanovená 

v tomto sazebníku pro mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací činí pro každou započatou 1 hod. 

vyhledávání 1 pracovníkem 300,- Kč. Celkovou výši úhrady nákladů nutných k vyřízení Vaší žádosti 

proto společnost Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. stanovila na 180.000,- Kč. 

 

Společnost Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Vás proto vyzývá k úhradě výše vyčíslených 

nákladů, a to nejpozději do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Úhradu lze provést na 

bankovní účet společnosti č.ú. 185215250/0600 vedený u Moneta Money bank, popř. po předchozí 

domluvě v hotovosti v sídle společnosti. 

 

Poskytnutí požadovaných informací je podmíněno zaplacením stanovených nákladů. 

 

V případě, že nebude úhrada nákladů provedena do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, bude 

žádost dle ust. § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odložena. 

 

Poučení: 

 

Proti požadavku na úhradu nákladů za poskytnutí informace lze podat stížnost dle ust. § 16a odst. 1 

písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 

Stížnost je nutno podat ve lhůtě 30 ode dne doručení tohoto oznámení o výši nákladům, a to u 

společnosti Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. na adrese jejího sídla, prostřednictvím datové 

schránky či prostřednictvím veřejné datové sítě na e-mailové adrese info@czz-khk.cz. 

 

Stížnost lze podat jak písemně, tak i ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše 

se o ní písemný záznam. 

 

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým je statutární orgán společnosti Centrální zdravotnická 

zadavatelská s.r.o. 

 

 

 Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. 
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