Č.j.: KUOK 58064/2015
Sp.zn.: KÚOK/55031/2015/OZ/420
Odpověď na žádost č. 8/2015/OZ o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999
Sb.
Předmět žádosti:
Povinnému subjektu byla doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jednalo se o níže uvedené dotazy:
1. Pod jakým spisovým znakem je vedeno poskytnutí informace ze dne 10. 6.
2015 Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem zdravotnictví.
2. Smlouva mezi VNOL a Olomouckým krajem byla podepsána 3.12.2008 s
platností od 1.1.2009 s odměnou pro VNOL až do výše 6.099 000 Kč za roční
provoz PZS. Jak však vyplývá z Provozních směrnic PZS, tak z vámi
zaslaných podkladových materiálů, PZS byla provozována již od 15.2.2008.
Sdělte, na základě jakých právních skutečností a podkladových materiálů mezi
Olomouckým krajem a VNOL byla PZS provozována od 15.2.2008 do
31.12.2008 a tyto materiály prosím zašlete.
3. V rozhodnutí ze dne 10.6.2015 jste uvedli, že vám není známo, že PZS je
provozována na základě zákona č. 37/1989 Sb, nikoliv zákona č. 379/2005
Sb. Jak však vyplývá z provozních směrnic PZS VNOL (nebyly součástí vámi
zaslaných podkladových materiálů), tak z dokumentu Koncepce PZS VNOL –
nabídka VNOL pro veřejnou zakázku Olomouckého kraje ze dne 23.10.2008
(bylo součástí vámi zaslaných podkladových materiálů, strana 2-6), minimálně
v těchto dvou materiálech je VNOL odkazováno na zákon č. 37/1989 Sb,
nikoliv zákon č. 379/2005 Sb. Ve smlouvě mezi OK a VNOL s platností od
1.1.2009 je ihned v záhlaví uveden zákon č. 379/2005 Sb., stejně tak ve
zřizovací listině VNOL od ministerstva obrany ze dne 30.4.2008, to však
nezaručuje, že interně v rámci VNOL s tímto zákonem nepočítají, o čemž
svědčí výše uvedené dva dokumenty i zkušenosti žadatele dle reálně praxe
PZS VNOL. Sdělte, zda si tento rozpor uvědomujete a přestože daná věc
nespadá do informačního zákona sdělte laskavě, zda jej budete řešit.
Poskytnuté informace:
Odpověď k otázce č. 1: Poskytnutí informace ze dne 10. 6. 2015 Krajským úřadem
Olomouckého kraje, odborem zdravotnictví, je vedeno ve spisové službě KÚOK
pod č.j. KUOK 54693/2015, Sp.zn. KÚOK/51968/2015/OZ/420.
Odpověď k otázce č. 2: Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice byla
provozována od 15. 2. 2008 do 31. 12. 2008 na základě smlouvy ze dne 18. 1. 2008,
kterou zasíláme v příloze.
Odpověď k otázce č. 3: Koncepce „PZS VNOL“ odkazuje na zákon č. 379/2005 Sb.,
nikoli na zákon č. 37/1989 Sb. Zkoumat provozní směrnici VNOL není v kompetenci
Krajského úřadu Olomouckého kraje.
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Olga Kalusová, referent oddělení správních činností, odbor zdravotnictví

