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Poskytnutí informace k žádosti ze dne 20. 7. 2021, týkající se doložení 
zápisu z výběrového řízení č. 43/MSK/2021 ze dne 15. 7. 2021  

 

Vážená paní jednatelko, 
dne 26. 7. 2021 obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“) Vaši žádost   
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), jejímž předmětem je požadavek o poskytnutí 
informací vztahujících se k výběrovému řízení č. 43/MSK/2021 ze dne 15. 7. 2021, pro obor klinická biochemie. 
Konkrétně se jedná o níže uvedené informace: 
 

- Zápis z jednání komise o průběhu a výsledku výběrového řízení na uzavření smlouvy   
o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami č. 43/MSK/2021, 

které se konalo dne 15. 7. 2021, pro obor klinická biochemie (ambulantní péče), č. j. MSK 
87792/2021, sp. zn. ZDR/10713/2021/Mil. 

 

Součástí Vašeho podání byla žádost o potvrzení předpokládané výše nákladů spojených s poskytnutím výše 
uvedené informace pro případ, že budou účtovány a žádost o zaslání poskytnutých informací v elektronické 
podobě prostřednictvím datové schránky společnosti. Dne 28. 7. 2021 byl vyjádřen souhlas s anonymizací 
poskytnutého zápisu v rozsahu osobního údaje – podpisu jednotlivých členů výběrové komise.  
 

Při vyřizování žádostí dle zákona o svobodném přístupu k informacím postupuje krajský úřad dle předmětného 
zákona o svobodném přístupu k informacím a vnitřního předpisu „Zásady upravující postup kraje při vyřizování 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“, 
schválených usnesením rady kraje č. 4/220 ze dne 22. 12. 2016 s účinností ode dne 1. 1. 2017.  
 

V souladu s požadovanou informací je Vám v příloze tohoto přípisu poskytnut zápis z jednání komise   
pro výběrové řízení, vyhlášené v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konané dne   
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15. 7. 2021, pro výběrové řízení č. 43/MSK/2021, na uzavření smlouvy o poskytování hrazených ambulantních 
služeb zdravotní péče v oboru klinická biochemie, pro území Moravskoslezský kraj.   
 

S pozdravem 

 

 

Ing. Pavel Rydrych, v. r.  

vedoucí odboru zdravotnictví 
 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Radana Mutinová 

 

Příloha: Zápis z výběrového řízení č. 43/MSK/2021 

 

 

 

 

  

 


