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VÁŠ DOPIS ZN.:   xxxxxxxxxxxxx 

ZE DNE: 14. 12. 2021  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NAŠE ZN.: 516/21/UhP  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
VYŘIZUJE: xxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx 

TEL.: xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-MAIL: xxxxxxxxxxxxxxxxxx   
DATUM:                  21. prosince 2021 

 

 

E-mailem 

  

 

 
Re: žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
 
 
Dne 14. 12. 2021 byla Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 
762 75 Zlín, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437 (dále jen 
„povinný subjekt“ nebo „KNTB“) doručena e-mailem žádost pana  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „žadatel“), o poskytnutí následujících informací, a 
to dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 
 
1) Žádám o poskytnutí kopií smluv a veškerých jejich dodatků uzavřených na pořízení, provoz, správu, 
rozvoj (vývoj) a údržbu veškerého softwarového vybavení povinného subjektu, které povinný subjekt 
využívá v rámci své činnosti, a to za období posledních 3 let (ke dni doručení žádosti). 
 
2) Žádám o poskytnutí informace kolik jednacích řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 a násl. zákona 
č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek povinný subjekt zahájil za období posledních 3 let (ke dni 
doručení žádosti) a poskytnutí kopií smluv na základě těchto jednacích řízení bez uveřejnění 
uzavřených.  
 
K dotazu ad 1): povinný subjekt poskytuje smlouvy, které jsou uvedeny ve výčtu příloh, a to v podobě, 
v jaké jsou uveřejněny v registru smluv.  
 
Z dotazu ad 2): za poslední tři roky (2019 – 2021) povinný subjekt realizoval celkem šest jednacích 
řízení bez uveřejnění, které se však netýkaly pořizování dodávek/služeb SW. Smlouvy vzešlé z těchto 
výběrových řízení jsou přiloženy.  
 
 
 
 
doc. MUDr. Michal Filip, Ph. D.    Ing. Martin Déva 
předseda představenstva    člen představenstva 
 
 
Přílohy: 
 
k bodu 1) 

- smlouva s OR CZ č. 85555 z 12. 3. 2020, 
- smlouva s OR CZ č. 85910 z 19. 1. 2021 vč. nákupních podmínek, 
- smlouva s OR CZ č. 86014 z 21. 5. 2021 vč. nákupních podmínek, 

 
- smlouva s OR NEXT o dodávce a implementaci ERP a poskytování služeb vč. dodatku č. 1 
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- dohoda o narovnání se spol. Stapro z 26. 2. 2019, 
- dohoda o narovnání se spol. Stapro ze dne 24. 2. 2020, 
- smlouva se Stapro z 8. 1. 2019,  
- smlouva se Stapro z 26. 4. 2019, 
- smlouva se Stapro z 14. 7. 2020, 

 
- smlouva s Tesco SW z 31. 8. 2020.  

 
 
k bodu 2) 

- kupní smlouva č. 19 028 ze dne 14. 6. 2019 (nákup vybavení očního oddělení pro pracoviště Vsetín), 
- kupní smlouva č. 20 017 ze dne 17. 4. 2020 (nákup plicních ventilátorů), 
- kupní smlouva č. 20 020 ze dne 25. 6. 2020 (nákup plicních ventilátorů), 
- kupní smlouva č. 20071 ze dne 9. 2. 2021 (nákup činidel pro biochemické analyzátory), 
- smlouva o dílo č. 21014 ze dne 26. 5. 2021 (poskytování servisních služeb), 
- smlouva č. 21017 ze dne 19. 8. 2021 (poskytování služeb). 

 
 

 

 


