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V Brně dne 9. 10. 2019
Poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném
znění (dále jen „zákon“)
Vážený pane,
dne 24. 9. 2019 nám byla doručena Vaše písemná žádost o poskytnutí informací dle zákona
obsahující následující dotazy:
1. Žádám Vás o informace, zda má Vaše nemocnice uzavřenou smlouvu se společností
ADCALL SYSTEMS s.r.o. Pokud ano, žádám Vás o zodpovězení i následujících dotazů:
2. Žádáme Vás o zaslání smluvní dokumentace se shora uvedenou společností, tedy veškerých
smluv a případných dodatků uzavřených od 1. 1. 2013 do dnešního dne.
3. Žádáme Vás o informaci na základě čeho byly tyto smlouvy uzavřeny, zda Vaše nemocnice
na tuto službu, kterou poskytuje společnost ADCALL SYSTEMS s.r.o., vypsala výběrové ři
poptávkové řízení, na základě kterého mohla posoudit, zda jsou podmínky této společnosti
pro nemocnici nejvýhodnější.
4. Jaká konkrétní osoba z Vaší nemocnice smluvní vztah se shora uvedenou společností
sjednávala.
K vašim dotazům sdělujeme následující:
Ad 1) Ano, Fakultní nemocnice Brno má se společností ADCALL SYSTEMS s.r.o. uzavřené smlouvy.
Jedná se o smlouvu č. NA/1099/2013, smlouvu č. VP/1682/2014 a U/1721/2014.
Ad 2) Kopie smluv zasíláme v příloze.
Ad 3) a ad 4) Výběr byl prováděn na základě poptávkového řízení, jehož realizace byla v kompetenci
útvaru Tiskového mluvčí FN Brno. Na sjednávání smluvního vztahu se jako v ostatních případech
podílejí další dotčené útvary, např. Obchodní oddělení, Oddělení právních věcí, Ekonomický odbor.
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Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost
zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, MBA, vedoucí Oddělení právních věcí, tel. 532232708, e-mail: kanovaglajchova.lenka@fnbrno.cz
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