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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
Vážený pane inženýre,
dne 31. října 2020 byla Krajskému úřadu Zlínského kraje (dále jen „krajský úřad“) doručena Vaše
žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Požádal jste
o poskytnutí informací, a to podkladů, které vzešly z níže Vámi takto v žádosti uvedených smluv
a objednávek:
-

„08/2018 bez VŘ - Smlouva na odborné poradenství pro člena řídícího týmu projektu Nová
nemocnice ve Zlíně M. Šamaje (1500/hod max 200 tis.)

-

10/2018 N006/18/V00024635 -Prověřovací studie Nová nemocnice v lokalitě Malenovice –
přímé zadání (osloven Penta Jihlava, atelier-r) – uveřejněn až výsledek (2mil. Kč)

-

12/2018 N006/18/V00029065 - Předprojektová příprava pro realizaci stavby nové
nemocnice ve Zlíně – Malenovicích – Zakázka zadaná na základě výjimky –
oslovený smart healthcare smlouva D/3862/2018/INV !! nabídková cena
315 tis. Kč bez DPH (smlouva á 1500 Kč na hod do max 2 mil. Kč)???

-

05/2019 N006/19/V00009858 - Výběr smluvního zástupce pro komplexní přípravu a
administraci individuálních veřejných zakázek pro projekt Nové krajské Baťovy
nemocnice ve Zlíně – Malenovicích – uzavřená výzva na základě výjimky
administrátor zakázky

-

06/2019 bez VŘ - smlouva o poskytnutí poradenství v oblasti resortu zdravotnictví
Zlínského kraje – smart healthcare (1500/hod.)

-

12/2019 N006/19/V00034276 - Modernizace a dostavba Krajské nemocnice Tomáše Bati
ve Zlíně – zpracování studie (zrušeno 19.12. ihned po zasedání zastupitelstva)

-

12/2018

Kroměřížská nemocnice - Rekonstrukce COS – zrušeno v 05/2019 -> následně:
08/2019 dvě objednávky KM: Zpracování modelu: Medicínsko-kapacitní model
Kroměřížské nemocnice (cca 100 tis.) a Zpracování modelu: Procesní a
logistický koncept (opět cca 100 tis.) Kroměřížské nemocnice

Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČO: 70891320
tel.: 577 043 553
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

-

10/2019 SoD na zpracování posouzení „navrženého medicínsko - ekonomického řešení
investiční akce: Výstavba centrálního chirurgického pavilonu Vsetínské
nemocnice (200 tis. Kč)

-

12/2019

-

03/2020 N006/20/V00002152- Aktualizace plánu investičního rozvoje (generel)
Kroměřížské nemocnice a.s. – uzavřená výzva (Kania, Penta Jihlava, atelier-r) až
uveřejnění výsledků

-

07/2020 o Generel Vsetínské nemocnice“

Zpracování posouzení „navrženého medicínsko – ekonomického řešení
investiční akce: Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 11

K jednotlivým bodům výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující informace,
přičemž přikládáme přílohou předmětné dokumenty. K požadovaným informacím týkajícím se:
-

„08/2018 bez VŘ -Smlouva na odborné poradenství pro člena řídícího týmu projektu Nová
nemocnice ve Zlíně M. Šamaje (1500/hod max 200 tis.)“, Vám poskytujeme Smlouvu
na odborné poradenství pro člena řídícího týmu projektu „Nová nemocnice ve Zlíně“,
D/3413/2018/INV uzavřenou dne 28. srpna 2018. Na základě uzavřené smlouvy bylo
souhrnně uhrazeno 199.500 Kč. Přikládáme tedy dvě faktury vč. soupisu provedených
činností. Dále Vám sdělujeme, že výběrové řízení proběhlo v souladu s vnitřní normou
SM/24/05/17.
Přílohy:



-

Smlouva na odborné poradenství D/3413/2018/INV
Faktura č. 18007, č. 18008 vč. soupisů provedených činností

„10/2018 N006/18/V00024635 -Prověřovací studie Nová nemocnice v lokalitě Malenovice –
přímé zadání (osloven Penta Jihlava, atelier-r) – uveřejněn až výsledek (2mil. Kč)“, Vám
sdělujeme, že se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu, kdy na základě výjimky
dle směrnice SM/24/05/17 bylo Radou Zlínského kraje schváleno přímé uzavření smlouvy
s konkrétním dodavatelem (viz. podrobněji v příloze Usnesení RZK P01_podrobná důvodová
zpráva).
Přílohy:






-

Usnesení RZK č.0755/R24/18 vč. příloh P01, P02 a P03
Smlouva o dílo D/3656/2018/INV vč. přílohy č. 1
Architektonicko-urbanistická studie je přílohou č. 6 investičního záměru, který
je poskytován k následujícímu bodu
Předávací protokol ze dne 28. února 2019
Faktura č. 19002

„12/2018 N006/18/V00029065 - Předprojektová příprava pro realizaci stavby nové nemocnice
ve Zlíně – Malenovicích – Zakázka zadaná na základě výjimky – oslovený smart healthcare
smlouva D/3862/2018/INV !! nabídková cena 315 tis. Kč bez DPH (smlouva á 1500 Kč na hod
do max 2 mil. Kč)???“, Vám sdělujeme, že smlouva byla uzavřena na základě zadání veřejné
zakázky malého rozsahu v souladu se směrnicí SM/24/05/17 a se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Kraj oslovil k podání nabídky 3
dodavatele, přičemž současně byla Výzva a zadávací dokumentace zveřejněna na webových
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stránkách Zlínského kraje, a byla dostupná potencionálním dodavatelům. Ve lhůtě pro podání
nabídek byla doručena jedna nabídka. Přílohou přikládáme celou zadávací dokumentaci
vč. seznamu oslovených. Na základě uzavřené smlouvy bylo souhrnně uhrazeno
2 341 590 Kč vč. DPH (přikládáme faktury a rozpisy činností). Plnění ze Smlouvy
o poskytování služeb – „Předprojektová příprava – nová nemocnice Zlín – Malenovice“ je
zapracováno do díla s názvem „Investiční záměr Nová krajská Baťova nemocnice“, který je
interním dokumentem Zlínského kraje.
Přílohy:






-

Usnesení RZK č. 0898/R28/18 vč. příloh P01 a P02
Smlouva o poskytování služeb D/3862/2018/INV vč. přílohy č. 1
Zadávací dokumentace
Rozhodnutí zadavatele o výběru ze dne 19. listopadu 2018
Faktura č. 190100007, č. 190100005, č. 190100004, č. 190100003,
č. 190100001, č. 180100001 vč. soupisů provedených činností
Investiční záměr 1500/170/02/19 vč. příloh

„05/2019 N006/19/V00009858 - Výběr smluvního zástupce pro komplexní přípravu
a administraci individuálních veřejných zakázek pro projekt Nové krajské Baťovy nemocnice
ve Zlíně – Malenovicích – uzavřená výzva na základě výjimky administrátor zakázky“,
Vám sdělujeme, že výběrové řízení proběhlo na základě uzavřené výzvy dle směrnice
SM/24/06/18.
Přílohy:






-

Zadávací dokumentace vč. seznamu oslovených
Usnesení RZK č. 0299/R11/19 vč. příloh P01 a P02
Rozhodnutí zadavatele o výběru ze dne 6. května 2019
Předávací protokol ze dne 4. října 2019
Faktura č. 2071019, č. 0310320

„06/2019 bez VŘ - smlouva o poskytnutí poradenství v oblasti resortu zdravotnictví Zlínského
kraje – smarthealthcare (1500/hod.)“, Vám sdělujeme, že předmětná smlouva byla uzavřena
v souladu se směrnicí SM/24/06/18. Rozsah činností vyplývající z předmětu smlouvy je
uveden v přílohách jednotlivých faktur.
Přílohy:



-

Smlouva o poskytnutí poradenství v oblasti resortu zdravotnictví Zlínského
kraje D/1588/2019/INV
Faktura č. 190100012, č. 190100013, č. 190100014 vč. soupisů provedených
činností

„12/2019 N006/19/V00034276 - Modernizace a dostavba Krajské nemocnice Tomáše Bati
ve Zlíně – zpracování studie (zrušeno 19.12. ihned po zasedání zastupitelstva)“, Vám
sdělujeme, že se jednalo o otevřené řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek. Rozhodnutím zadavatele byla veřejná zakázka zrušena.
Přílohy:



Usnesení RZK č. 0853/R28/19 vč. příloh P01 až P06
Usnesení RZK č. 0988/R31/19
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-

Zadávací dokumentace

„12/2018 Kroměřížská nemocnice - Rekonstrukce COS – zrušeno v 05/2019“, Vám
sdělujeme, že se jednalo o zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek. Rozhodnutím zadavatele byla tato veřejná zakázka zrušena.
Co se týká následně dotazu na dvě objednávky Kroměřížské nemocnice: „Zpracování
modelu: Medicínsko-kapacitní model Kroměřížské nemocnice (cca 100 tis.) a Zpracování
modelu: Procesní a logistický koncept (opět cca 100 tis.) Kroměřížské nemocnice“, k tomu
Vám sdělujeme, že podklady k těmto objednávkám nedisponujeme, neboť Zlínsky kraj nebyl
v daném případě objednavatelem.
Přílohy:



-

Usnesení RZK č. 961/R30/18
Usnesení RZK č. 0326/R11/19 vč. příloh P01 a P02

„10/2019 SoD na zpracování posouzení „navrženého medicínsko - ekonomického řešení
investiční akce: Výstavba centrálního chirurgického pavilonu Vsetínské nemocnice
(200 tis. Kč)“, Vám sdělujeme, že předmětná smlouva byla uzavřena v souladu se směrnicí
SM/24/06/18.
Přílohy:





-

Smlouva o dílo D/2203/2019/INV
Předávací protokol ze dne 18. prosince 2019
Posouzení „navrženého medicínsko - ekonomického řešení investiční akce:
Výstavba centrálního chirurgického pavilonu Vsetínské nemocnice“
Faktura č. 190100021

„12/2019 Zpracování posouzení „navrženého medicínsko – ekonomického řešení investiční
akce: Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 11“, Vám že předmětná
smlouva byla uzavřena v souladu se směrnicí SM/24/06/18.
Přílohy:





-

Smlouva o dílo D/2142/2019/INV
Předávací protokol ze dne 13. ledna 2020
Posouzení „navrženého medicínsko – ekonomického řešení investiční akce:
Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 11“
Faktura č. 200100001

„03/2020 N006/20/V00002152- Aktualizace plánu investičního rozvoje (generel) Kroměřížské
nemocnice a.s. – uzavřená výzva (Kania, Penta Jihlava, atelier-r) až uveřejnění výsledků“,
Vám sdělujeme, že výběrové řízení proběhlo na základě uzavřené výzvy v souladu
se směrnicí SM/24/06/18.
Přílohy:








Zadávací dokumentace vč. seznamu oslovených
Usnesení RZK č. 0172/R06/20 vč. příloh P02 až P04
Rozhodnutí zadavatele o výběru ze dne 13. března 2020
Smlouva o dílo D/1814/2020/INV
Aktualizace plánu investičního rozvoje (generel) Kroměřížské nemocnice a.s.
Předávací protokol ze dne 14. dubna 2020 pro dílčí plnění vč. dílčího plnění
Předávací protokol ze dne 6. srpna 2020
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-

Faktura č. 20022

„07/2020 o Generel Vsetínské nemocnice“, Vám sdělujeme, že řízení proběhlo na základě
uzavřené výzvy v souladu se směrnicí SM/24/06/18. Vzhledem k tomu, že v současné době
probíhá plnění předmětu smlouvy, je k dispozici pouze dílčí plnění, které Vám dokládáme.
Plnění nebylo k dnešnímu dni fakturováno.
Přílohy:






Zadávací dokumentace vč. seznamu oslovených
Usnesení RZK č. 0568/R19/20 vč. příloh P02 až P04
Rozhodnutí zadavatele o výběru ze dne 3. srpna 2020
Smlouva o dílo D/3792/2020/INV
Předávací protokol pro dílčí plnění ze dne 2. září 2020 vč. dílčího plnění

Všechny přílohy jsou s ohledem na velký objem dat uloženy pod odkazem, který Vám bude zaslán
do e-mailu uvedeném ve Vaší žádosti. Vzhledem k tomu, že poskytované dokumenty obsahují i
informace, respektive údaje, které podléhají ochraně, byly tyto anonymizovány, přičemž v rozsahu
provedené anonymizace vydává krajský úřad rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
S pozdravem

Mgr. Bc. Sandra Slobodian
právnička
oddělení státního občanství a přestupků
odbor právní a Krajský živnostenský úřad
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