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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a odložení části žádosti 

 
 

Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 4. listopadu 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 

„obracím se na Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), ve věci Smlouvy o poskytnutí dotace 
č. S/0018/RRSC/2010: „Rekonstrukce a modernizace objektu SO 04 – pavilon N – 
v ON Kolín, a.s., nem. SČK.“ Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/33.00691 
(dále jen „Smlouva o dotaci“). 
  
Obracím se na Vás jako povinný subjekt, státní orgán, ve smyslu § 2 InfZ ve věci 
nakládání s veřejnými prostředky. 
  
Tímto žádám o sdělení následujících informací v zákonné lhůtě: 
  
1. Výši částky, jež byla na základě Smlouvy o dotaci Oblastní nemocnici Kolín, a.s. 
vyplacena. 
  
2. Výši částky, jež dosud nebyla na základě Smlouvy o dotaci Oblastní nemocnici 
Kolín, a.s. vyplacena. 
  
5. Kterým rozhodnutím byla část dotace poskytnutá na základě Smlouvy o dotaci 
odejmuta. 
  
· v případě dohody, kdy a kým byla dohoda o částečném ukončení Smlouvy o dotaci 
uzavřena; 
· v případě jednostranného odstoupení od Smlouvy o dotaci či její části, kdy a která 
strana od Smlouvy o dotaci či její části odstoupila; 
  
3. Byly proti rozhodnutí o částečném odejmutí dotace podány opravné prostředky? 
  
· jaké opravné prostředky byly podány 
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· kdo podal opravné prostředky; 
· zda bylo opravným prostředkům vyhověno; 
· v jakém stavu se nachází řízení o opravných prostředcích.“ 
 

K druhému bodu žádosti týkajícímu se „výše částky, jež dosud nebyla na základě 
Smlouvy o dotaci Oblastní nemocnici Kolín, a.s. vyplacena,“ lze uvést, že v současné 
době Ministerstvo financí, jako příslušný správní orgán, rozhoduje ve sporném řízení 
o nevyplacené části dotace ve výši 71 647 249,08 Kč na projekt s názvem 
„Technologie pro objekt SO 04 – Pavilon N – Oblastní nemocnice Kolín, a.s.“ 
(realizovaný v rámci projektu navrhovatele s názvem „Rekonstrukce a modernizace 
objektu SO 04 - pavilon N – v Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnice 
Středočeského kraje“). 

K bodu žádosti Vámi označenému číslem 5 „kterým rozhodnutím byla část dotace 
poskytnutá na základě Smlouvy o dotaci odejmuta. V případě dohody, kdy a kým 
byla dohoda o částečném ukončení Smlouvy o dotaci uzavřena; v případě 
jednostranného odstoupení od Smlouvy o dotaci či její části, kdy a která strana  
od Smlouvy o dotaci či její části odstoupila“, Ministerstvo financí sděluje, že 
oznámením č. j. RRSC1446/2013 ze dne 12. 11. 2013 oznámila Regionální  
rada regionu soudržnosti Středočeského kraje Oblastní nemocnici Kolín, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje, částečné odstoupení od smlouvy v části týkající se 
dodávek přístrojového vybavení. Odstoupení se týkalo dosud neproplacené  
části dotace ve výši 71 647 249,08 Kč a  části dotace na tuto část již poskytnuté  
ve výši 27 561 315,17 Kč. 

K bodu žádosti Vámi označenému číslem 3 vztahujícímu se k tomu, zda „byly proti 
rozhodnutí o částečném odejmutí dotace podány opravné prostředky? Jaké opravné 
prostředky byly podány; kdo podal opravné prostředky; zda bylo opravným 
prostředkům vyhověno; v jakém stavu se nachází řízení o opravných prostředcích,“ 
Ministerstvo financí uvádí, že žádné opravné prostředky podány nebyly.  
Ministerstvo financí, jako příslušný správní orgán, po prostudování písemností 
přiložených navrhovatelem (Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice 
Středočeského kraje) k návrhu na sporné řízení zjistil, že veřejnoprávní smlouva  
o poskytnutí dotace obsahuje ustanovení o odstoupení od smlouvy. Odstoupení  
od veřejnoprávní smlouvy není možné a není v souladu se zákonem. Proto 
Ministerstvo financí pro nesoulad s právními předpisy z moci úřední ve správním 
řízení rozhodnutím č. j. MF-19940/2019/1203-4 ze dne 21. 8. 2019 zrušilo 
ustanovení této veřejnoprávní smlouvy, která umožňovala odstoupení od smlouvy. 
Účinky rozhodnutí nastaly ex tunc, tedy ode dne nabytí účinnosti této veřejnoprávní 
smlouvy, tj. dnem 28. 5. 2010. Proti rozhodnutí nepodala žádná ze smluvních stran 
rozklad. 

K prvnímu bodu žádosti ohledně „výše částky, jež byla na základě Smlouvy o dotaci 
Oblastní nemocnici Kolín, a.s. vyplacena,“ Vám Ministerstvo financí sděluje, že výše 
vyplacené dotace není Ministerstvu financí známa.  

Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. jsou povinnými subjekty, které mají podle 
tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, 
státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. 
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Působnost Ministerstva financí je vymezena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Ministerstvo financí nemá Vámi požadované informace k dispozici, jelikož se 
nevztahují k jeho působnosti, obraťte se proto se svojí žádostí přímo na 
poskytovatele dotace Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem 
Karlovo náměstí 313/8, 120 00 Praha 2. 

S ohledem na shora uvedené Ministerstvo financí podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 106/1999 Sb. Vaši žádost o poskytnutí informací v rozsahu bodu 1 o d k l á d á. 
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