
PRAHA 1

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU
Praha 1, Na Františku 847/8110 00

Essity Czech Republic s.r.o.
Sokolovská 100/94 

186 00 Praha 8

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

obracíme se na Vás tímto ve věci Žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím doručené Nemocnici Na Františku dne 8. 2. 
2021 (dále jen „žádost“), ve které společnost Essity Czech Republic s.r.o., IČO: 485 36 466, se 
sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, žádá v intencích zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném 
přístupu k informacím“), o poskytnutí informací v rozsahu dle dílčích dotazů písm. a) - d).

Obsah těchto otázek byl následující:

a) Kdy končí lhůta odběru inkontinenčních pomůcek dle stávající uzavřené smlouvy?
b) Jakým způsobem probíhá výběr dodavatele inkontinenčních pomůcek -  jedná se o 

veřejné výběrové řízení?
c) Jaké inkontinenční pomůcky, resp. od jakého výrobce zdravotnických prostředků, 

zdravotnické zařízení nakupuje (v současnosti a v průběhu období jednoho roku 
předcházejícího podání této žádosti) od svých dodavatelů a v jakém množství?

d) Jaká je  nákupní cena zdravotnického zařízení za inkontinenční pomůcky dle písm. a)?

Nemocnice Na Františku jako povinná osoba dle zákona o svobodném přístupu k informacím 
Vaši žádost přezkoumala a dospěla k závěru, že splňuje náležitosti dle ust. § 13 a § 14 tohoto 
zákona.

Na základě Vaší žádosti pak Nemocnice Na Františku poskytuje informace požadované 
v dotazech písm. a) -  d), a to následovně:

K  dotazu písm, al

Lhůta odběru (dodání) inkontinenčních pomůcek dle posledně uzavřené smlouvy (objednávky) ze 
dne 15. 2. 2021 končí dne 16. 2. 2021.

K  dotazu písm. bl

Při výběru dodavatele inkontinenčních pomůcek Nemocnice Na Františku postupuje v souladu
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správními předpisy, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění. Aktuálně výběr dodavatele inkontinenčních pomůcek neprobíhá.

K dotazu písm. cl

Nemocnice Na Františku v současnosti a v průběhu období jednoho roku předcházejícího podání 
této žádosti nakupuje následující inkontinenční pomůcky kalhotky a podložky od výrobce Attends 
a to v množství 647 balení.

K dotazu písm. dl

Nákupní cena za inkontinenční pomůcky dle písm. a) činí 14.445, 84 Kč vč DPH.
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