
 
 
 
Dotaz:         26. února 2013 
 
 
(i) žadatel se domáhá poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím a žádá o poskytnutí informace: zda si zadavatel Krajská zdravotní, a.s., sídlo: Ústí 
nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ: 25488627, vyžádal u Ministerstva financí 
ČR ve věci veřejné zakázky „Komplexní outsourcing ICT" (tato veřejná zakázka byla  
v informačním systému - věstník veřejných zakázek uveřejněna pod evidenčním č. 208777 dne 
5.3.2012) předchozí stanovisko ve smyslu ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, 
 
(ii) žadatel se domáhá poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím a žádá o poskytnutí informace: kdy. byla Ministerstvu financí ČR doručena žádost 
zadavatele Krajská zdravotní, a.s., sídlo: Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, 
IČ: 25488627, o vydání předchozího stanoviska ve smyslu ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve věci veřejné zakázky „Komplexní outsourcing ICT" (tato veřejná 
zakázka dne 5.3.2012); 
 
(iii) žadatel se domáhá poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím a žádá o poskytnutí dokumentu - stanovisko Ministerstva financí ČR (úplný text), 
vydaného ve smyslu ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k veřejné 
zakázce „Komplexní outsourcing ICT" zadavatele Krajská zdravotní, a.s., sídlo: Ústí nad Labem, 
Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ: 25488627 (tato veřejná zakázka byla v informačním 
systému - věstník veřejných zakázek uveřejněna pod evidenčním č. 208777 dne 5.3.2012), byla  
v informačním systému - věstník veřejných zakázek uveřejněna pod evidenčním č. 208777. 
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k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  doručené Ministerstvu financí  

dne 26. února 2013, Vám sdělujeme následující: 

 

ad (i) zadavatel Krajská zdravotní, a.s. (25488627) si vyžádal předchozí stanovisko 

Ministerstva financí k veřejné zakázce "Komplexní outsourcing ICT" podle § 156 zákona  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

 

ad (ii) Ministerstvu financí byla předmětná žádost doručena dne 17. července 2012, 

 

ad (iii) požadované předchozí stanovisko Ministerstva financí zasíláme v příloze. 

 


