Informace k veřejným zakázkám
Do Google. cz lze zadat klíčová slova „veřejná zakázka profil zadavatele + jméno
nemocnice“. Při troše štěstí lze nalézt informace na nabídnutých webech. Bohužel jsou
dostupné pouze nejnovější informace a ne všechny.
Dále lze informace hledat na http://www.e-zakazky.cz. Zde je ovšem třeba se zaregistrovat.
Pokud chceme znát např. servisní smlouvu, nebo technickou specifikaci a cenu nabídnutou
dodavatelem, obvykle zřejmě nezbude, než oslovit přímo nemocnici a požádat oficiálně o
požadovaný dokument.
Právo na informaci lze opřít o Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
(ZSPI)
Problém je ZPSI § 2 odst. 1 „Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost
poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní
samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.“
Za veřejné instituce jsou podle nálezu ÚS sp. zn. I. ÚS 260/06 státní zdravotnická zařízení =
fakultní nemocnice.
Veřejnými institucemi jsou i krajské a okresní nemocnice, neboť je zřídil veřejnoprávní orgán,
viz. čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/98/ES o opakovaném
použití informací veřejného sektoru:
"veřejnoprávním subjektem" rozumí jakýkoliv subjekt:
a) zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, který nemá
průmyslovou nebo obchodní povahu a
b) který má právní subjektivitu a
c) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými
veřejnoprávními subjekty nebo je těmito subjekty řízen, nebo v jeho správním, řídicím nebo
dozorčím orgánu je více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními
orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty;
ZSPI § 9 odst. 1 „Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím6), povinný subjekt ji
neposkytne.“
6) odkazuje na § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, kde je napsáno:
„Předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří
veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které
mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v
příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a
podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.“
Obchodní zákoník byl zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem (89/2012 Sb., ale
předpokládám, že zde bude text obdobný.
ZSPI § 9 odst. 2 „Při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků,
se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení
obchodního tajemství.“
ZSPI § 10 – 12 stanovují další omezení týkající se poskytování informací, ale nás se žádná
z nich zřejmě netýká.

Další informace o zveřejňování informací jsou v zákoně č. 136/2006 Sb. o veřejných
zakázkách
Zadavatel veřejné zakázky má profil zadavatele, což je elektronický nástroj, prostřednictvím
kterého zadavatel podle zákona veřejných zakázkách uveřejňuje informace a dokumenty ke
svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a
jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na
náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis, jehož číslo neznám.
Závěr:
Myslím, že právo na informace od poskytovatelů zdravotních služeb, kteří mají charakter
veřejné instituce, máme, ale bude obtížné je od nich získat.

