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Věc:  Poskytnutí informací na základě žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb. 

   

 

Vážení, 

 

Fakultní nemocnice Bulovka (dále jen „FNB“), jakožto povinný subjekt podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), obdržela dne 8. 2. 2021 datovou zprávu, kterou podle zákona žádáte o poskytnutí 

informací týkajících se dodávek inkontinenčních pomůcek FNB (dále jen „Žádost“). 

 

Po pečlivém prostudování Žádosti FNB došla k závěru, že z Žádosti není zřejmé, jaké informace 

jsou požadovány, i že jsou Vaše požadavky na poskytnutí informací formulovány příliš obecně, a 

proto Vás v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) zákona vyzvala k upřesnění Vaší Žádosti (dále jen 

„Výzva k upřesnění Žádosti“), přičemž jsme podrobně popsali, v jakých bodech je Žádost 

nezbytné upřesnit, aby FNB měla možnost na položené dotazy řádně reagovat. Výzva 

k upřesnění Žádosti Vám byla zaslána prostřednictvím e-mailu dne 15. 2. 2021. Upřesnění 

Žádosti FNB obdržela téhož dne, tj. 15. 1. 2021 (dále jen „Upřesnění“). 

 

FNB odpovídá na dotazy uvedené v Žádosti po jejím Upřesnění následovně: 

 

a) FNB nemá uzavřenou rámcovou smlouvu na předmět koupě – inkontinenční pomůcky pro 

dospělé pacienty. 

b) Výběr dodavatele pro dodávky inkontinenčních pomůcek neprobíhá zadávacími řízeními 

uvedenými v ustanovení § 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) ale na výjimku pro veřejné zakázky malého rozsahu 

(ustanovení § 31 ZZVZ). 

c)  V požadovaném období FNB nakoupila inkontinenční pomůcky od následujících výrobců 

(včetně uvedené množství nakoupených inkontinenčních pomůcek): 

 



 

Název inkontinenční pomůcky Výrobce 

Odebrané 

množství  

KALHOTKY FIXPANTS č.2 síťov. k fixaci vložek/100ks Hartmann-Rico a.s. 25 bal. 

KALHOTKY FIXPANTS XL /č.2/síťov. k fixaci 

vložek/100ks Hartmann-Rico a.s. 4 bal. 

KALHOTKY MOLICARE L /EXTRA PLUS 6kapek//90ks Hartmann-Rico a.s. 598 bal. 

KALHOTKY MOLICARE M /EXTRA PLUS 6kapek/90ks Hartmann-Rico a.s. 110 bal. 

KALHOTKY MOLICARE MOBILE L /14ks Hartmann-Rico a.s. 58 bal. 

KALHOTKY MOLICARE MOBILE M/14 ks Hartmann-Rico a.s. 12 bal. 

KALHOTKY MOLICARE MOBILE super XL/14ks Hartmann-Rico a.s. 28 bal. 

KALHOTKY MOLICARE S /EXTRA PLUS 6kapek/90ks Hartmann-Rico a.s. 3 bal. 

KALHOTKY MOLICARE XL /EXTRA PLUS 6kapek/14ks Hartmann-Rico a.s. 120 bal. 

MOLINEA  PR.BED.MAT.7KAP.60X180/120ks Hartmann-Rico a.s. 161 bal. 

MOLINEA BED MAT60X60 120KS Hartmann-Rico a.s. 555 bal. 

MOLINEA PLUS podložka pod pac. 60X60cm/120ks Hartmann-Rico a.s. 575 bal. 

MOLINEA PLUS podložka pod pac. bílá 

90x180cm/120ks Hartmann-Rico a.s. 40 bal 

MOLINEA PLUS podložka pod pacienta 

60x90cm/120ks 

 Hartmann-Rico a.s. 200 bal. 

PLENA MOLIFORM 70X32CM/30ks Hartmann-Rico a.s. 1 bal. 

PLENA NESTERILIZOVATELNÁ SENTINA-INKO-

PAD/50ks Lohmann & Rauscher 14 bal. 

PODLOŽKA POD NEMOCNÉ 40x60 /620ML//20 kusů 

Fujian Putijan Licheng 

Paper Industry 

CO.,LtD. 296 bal. 

PODLOŽKA POD NEMOCNÉ 60x60 /20 kusů 

Fujian Putijan Licheng 

Paper Industry 

CO.,LtD. 30 bal. 

 

d) Vzhledem k neexistenci konkrétní platné rámcové smlouvy s předmětem koupě – 

inkontinenční pomůcky pro dospělé pacienty, nelze poskytnout informaci o celkové kupní 

ceně dle předmětné rámcové smlouvy. 

 

S pozdravem 
 

 
 

 
 

JUDr. Jozef Tutka 

vedoucí právního oddělení 

Fakultní nemocnice Bulovka 

 


