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Věc:  Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážený pane magistře, 

 

Nemocnici Na Bulovce (dále jen „NNB“) byl dne 17. 3. 2020 doručen Váš přípis označený jako 

„Reakce na Váš dopis datovaný dnem 19.2.2020; Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“, který je datovaný dnem 16. 3. 2020 a který zčásti 

představuje žádost podle uvedeného zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen „Žádost“). 

 

S Vaší reakcí na dopis NNB datovaný NNB dnem 19. 2. 2020 kategoricky nesouhlasíme a vůči Vašemu 

klientovi budeme postupovat pořadem práva. 

 

Pokud jde o Žádost, dovolujeme si Vás upozornit, že její zpracování bylo velmi časově rozsáhlé a 

nákladné, přesto jsme se v rámci udržení vstřícné politiky NNB k vyřizování žádostí podle zákona o 

svobodném přístupu k informacím i v tomto případě výjimečně rozhodli požadované informace 

poskytnout ve standardní zákonné patnáctidenní lhůtě a bez požadavku na úhradu za poskytnutí 

daných informací. 

 

Jak je Vám předpokládáme známo, NNB v současné závažné epidemiologické situaci poskytuje 

zdravotní služby největšímu počtu pacientů s vážným průběhem onemocnění COVID-19 v České 

republice a v posledních týdnech soustředí takřka veškeré své kapacity na boj proti této nemoci, 

včetně související transformace provozů NNB. Nebylo tudíž doposud možné, aby NNB vyvodila ve 

všech směrech adekvátní důsledky ze zjištěné neplatnosti „Smlouvy o nájmu prostorů sloužících 

k podnikání“, která byla dne 17. 2. 2017 uzavřena mezi NNB jako pronajímatelem a Vaším klientem 

jako nájemcem. 
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NNB nicméně alespoň v rozsahu, který je v současné době možný, zahájila práce na prověrce 

ostatních nájemních smluv uzavřených v minulosti NNB (předchozími managementy NNB), jejichž 

přehled k Vaší žádosti předkládáme níže: 

 

SN323  Smlouva o nájmu Very Goodies (dříve Autic)
02.06.2014

S491 Smlouva Česká telekomunikační infrastruktura
01.03.2000

SN363 Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání Centrum nukleární medicíny s.r.o.
29.12.2016

SN311 Smlouva o nájmu nebytových prostor Česká společnost fyziků v medicíně, o.s.
25.06.2013

SN198 Smlouva o pronájmu pro umístění reklamních nosičů H-media  s.r.o.
01.01.2003

SN367 Smlouva o nájmu pozemku IMMORENT PTC, s.r.o.
30.06.2017

SN378 Smlouva o nájmu prostorů sloužících k podnikání Kocur Dušan
13.04.2018

SN380 Smlouva o nájmu prostorů sloužících k podnikání Liga proti rakovině Praha z.s.
24.05.2018

SN376 Smlouva o nájmu prostorů sloužících k podnikání PhDr. Jiří Los
29.3..2018

SN333 Smlouva o nájmu prostorů sloužících k podnikání Machado consulting s.r.o.
08.10.2015

SN371 Smlouva o nájmu prostorů sloužících k podnikání METIS,s.r.o.
29.12.2017

SN9 Smlouva o nájmu Nezávislá odborová organizace Bulovka
01.01.2000

SN218 Smlouva o nájmu prostorů sloužících k podnikání ONKOS Nadační fond
22.02.2006

SN372 Smlouva o nájmu prostorů sloužících k podnikání ORTO-REHA, s.r.o.
19.03.2018

SN382 Smlouva o nájmu prostorů sloužících k podnikání
SKY&FALICITY s.r.o /První chráněná dílna 14.06.2018

SN373 Smlouva o nájmu prostorů sloužících k podnikání SKY&FALICITY s.r.o /První chráněná dílna
14.02.2018

SN370 Smlouva o nájmu prostorů sloužících k podnikání THERAPY & MEDICAL SYSTEM s.r.o.
05.12.2017

SN247
Smlouva o podnájmu nebytových prostor Soukromá ortopedická ambulance

27.02.2009

SN 379 Smlouva o nájmu prostor 
Základní škola a Mateřská škola při 

zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, p.o. 27.04.2018

SN375 Smlouva o nájmu Alfedus servis s.r.o. 23. 2. 2018

Datum uzavření smlouvy
Číslo 

smlouvy
Smlouva Nájemce

 
 
 
S pozdravem 
 
   
  Mgr. Kristýna Kyslíková 

      právní oddělení 
Nemocnice Na Bulovce 

 
 
 


