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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů

Vážení,

Státní zdravotní ústav obdržel Vaši se žádosti o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve kterých žádáte o poskytnutí

aktuální informace v souvislosti s vymáháním škody po odpovědných osobách, pokud jde o pokutu

za veřejnou zakázku S0672, 0695, 0696/15 — Dodávka přístrojového vybavení pro CEM, konktrétně

žádáte o:

1. Informaci, zda jste zjistili, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné. Žádáme o sdělení

jména a pracovního zařazení osoby, která je za škodu odpovědná; případně označení dodavatele

služby, který je za škodu odpovědný.

Na základě proběhlého interního šetření nebyla určena osoba odpovědná za vznik škody.

2. Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána a jakým konkrétním způsobem, v

jaké výši as jakým výsledkem (jaká část škody byla vymožena a kdy). Škoda může být vymáhána

písemnou výzvou k úhradě, započtením škody na jinou vzájemnou pohledávku, podanou žalobou

apod. — žádáme o konkrétní informaci, jaké kroky byly podniknuty a kdy. V případě, že proti

odpovědné osobě či osobám byla podána žaloba, žádáme o označení soudu a spisovouznačku, pod

kterou je řízení vedeno.

Vzhledem k tomu, že nebyla určena osoba odpovědná za škodu, škoda nebyla vymáhána.

3. V případě, že jste se rozhodli škodu nevymáhat, žádáme o informaci, kdo takové rozhodnutí přijal

(jméno, příjmení, pracovní pozice) a jak je toto rozhodnutí odůvodněno. Pokud existuje písemný

zápis o tomto rozhodnutí (například zápis škodní komise apod.) žádáme o jeho kopii.

Škodní komisí Státního zdravotního ústavu nebylo rozhodnuto o vymáhání škody po konkrétním

zaměstnanci.
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