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Dne 29. 7. 2020 byla Uherskohradišťské nemocnici a.s. doručena žádost advokátní kanceláře
JUDr. Michal Filouš, se sídlem Ostravská 16, 779 00 Olomouc (dále jen „Žadatel“), o poskytnutí
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“),
v níž podatel žádá o poskytnutí informací vztahujících se k zadávacímu řízení k veřejné zakázce
„Ekonomický informační systém pro nemocnice Zlínského kraje“ ev. č. NEN N006/19/V00016475,
přičemž je požadována kompletní nabídka účastníka NAVERTICA a.s.
O podané žádosti rozhodla Uherskohradišťská nemocnice a.s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 06
Uherské Hradiště, IČ: 27660915, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 4420 (dále také jen
„Povinný subjekt“) takto:
1) Nabídku společnosti NAVERTICA a.s. nelze poskytnout, protože jejím autorem byla již od počátku
označena za důvěrnou s tím, že bez souhlasu NAVERTICA a.s. nesmí být její obsah, ani jeho části
sdělovány třetím osobám. Po obdržení žádosti Žadatele byla NAVERTICA a.s. oslovena se žádostí o
souhlas s poskytnutím nabídky, případně i se znečitelněnými důvěrnými informacemi. NAVERTICA
a.s. na to reagovala: „Na Vaši žádost ze dne 4. 8. 2020 sdělujeme, že nesouhlasíme s poskytnutím
naší nabídky podané ve výběrovém řízení „Ekonomický informační systém pro nemocnice
Zlínského kraje“ v jakékoli podobě.“ Veškeré zveřejnitelné údaje o nabídce společnosti NAVERTICA
a.s. jsou tedy k dispozici pouze na veřejně přístupných webových stránkách https://nen.nipez.cz
pod výše uvedeným ev. č. veřejné zakázky.
Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací je možné podat do 15 dnů ode
dne doručení rozhodnutí odvolání k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Odvolání se podává prostřednictvím
povinného subjektu.
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