
 
 

 

 
VÁŠ DOPIS ZN.:   xxxxxxxxxxxxxxx 

ZE DNE: 14. 12. 2021  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(dále jen „žadatel“), o poskytnutí 
seznamu veřejných zakázek, které má povinný subjekt v úmyslu zahájit v roce 2022 - žadateli postačí 
i pracovní označení veřejných zakázek a předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení. Žádost je 
podána ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  
 
K dotazu povinný subjekt sděluje, že v tuto chvíli se obchodní plán na rok 2022 připravuje, není 
možné tedy s definitivou sdělit, které zakázky budou v r. 2022 najisto vypsány.1  
 
Povinný subjekt má však v průběhu roku 2022 v úmyslu zadat veřejné zakázky na obnovu vybavení 
onkologického centra a dále veřejné zakázky na dodávky přístrojového vybavení a stavebních prací, 
které budou souviset s umístěním přístrojů pro urgentní příjem.  
 
Dále je v roce 2022 plánováno zadání IT veřejných zakázek v rámci projektu Vytvoření eHealth 
platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb, pacienty 
a informačními systémy Krajské nemocnice T. Bati, a.s. spojené s technologickou připraveností vazby 
na další projekty eHealth (tzv. IROP 26). K tomu viz rovněž podrobněji smlouva s AK Petráš Rezek, 
která je součástí odpovědi na dotaz žadatele týkající se smluv na administraci veřejných zakázek.   
 
 
 
 
doc. MUDr. Michal Filip, Ph. D.    Ing. Martin Déva 
předseda představenstva    člen představenstva 
 
 
 
 

                                                 
1 V této souvislosti povinný subjekt upozorňuje na ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., dle něhož 
povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových 
informací. 


