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Vyjádření k otevřenému dopisu radě Moravskoslezského kraje ze dne 7. 1. 2014 ve věci 
upozornění na administraci veřejných zakázek 
 
 

 

Vážený pane řediteli, 
 
byl jsem pověřen vyřízením Vašeho podání s označením Otevřený dopis Radě Moravskoslezského 
kraje, doručeného na podatelnu zdejšího úřadu dne 7. 1. 2015, v němž jste se obrátil na radu kraje 
s upozorněním na průběh a následné zrušení veřejných zakázek na nákup sanitních vozidel pro 
Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvkovou organizaci a Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, 
příspěvkovou organizaci. 
 
Zadavatelem předmětných veřejných zakázek, na které upozorňujete, byla zdravotnická zařízení 
zřízená krajem, kdy tyto mají v rámci svých pravomocí uváděná výběrová řízení realizovat. Po 
prostudování všech informací k předmětným zakázkám Rada Moravskoslezského kraje nespatřuje 
v postupu obou zdravotnických zařízení při realizaci veřejných zakázek rozpor s platnou legislativou. 
Shodný závěr byl konstatován u dotčených výběrových řízení již v minulosti i krajským úřadem, jenž 
se uvedenou záležitostí zabýval na základě písemného podnětu generálního ředitele FORD MOTOR 
COMPANY, s.r.o. ze dne 19. 5. 2014 adresovaného hejtmanovi Moravskoslezského kraje. 
 
Chtěl bych Vás ubezpečit, že Rada Moravskoslezského kraje má prioritní zájem na tom, aby veškerá 
výběrová řízení a administrace veřejných zakázek byla vedena dle příslušných ustanovení zákona a 
takovým způsobem, aby nezakládala jakoukoli pochybnost o dodržení zásad transparentnosti, 
rovného zacházení a zákazu diskriminace, jak vyplývají ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vážený pane řediteli, dovolte, abych Vám poděkoval za Váš podnět a ujistil Vás o tom, že 
předmětnou záležitostí jsme se opětovně důkladně zabývali.  

Váš dopis zn.:  Transparency International – ČR, o.p.s. 
Sokolovská 260/143 
180 00 Praha 8 

Ze dne:  
Čj: MSK  11765/2015 
Sp. zn.: ZDR/2173/2015/Pla 
 526.1 V5 
Vyřizuje: Mgr. Ing. Radana Mutinová 
Odbor: Odbor zdravotnictví 
Telefon: 595 622 780 
Fax: 595 622 486  
E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz 
Datum: 2015-02-04 
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Závěrem Vás informuji, že v souladu s přijatými interními pravidly včetně Postupu při vyřizování 
dopisů určených radě nebo zastupitelstvu a s ohledem na svěřené kompetence byla předmětná 
záležitost projednána radou kraje na své schůzi dne 3. 2. 2015 a obsah této odpovědi schválen 
usnesením rady č. 61/4754 ze dne 3. 2. 2015. 
 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Jiří Martinek, v.r. 
náměstek hejtmana kraje 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Radana Mutinová 
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