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Z a s l á n o  e m a i l e m  n a  a d r e s u   
 
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
Vážení, 
 
Kroměřížská nemocnice a.s. obdržela dne 27.7.2020 Vaši žádost o poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se smluvních vztahů s Mgr. 
Radkem Vondráčkem (IČO 66256372) v následujícím rozsahu: 
 
1. Byla smlouva s Radkem Vondráčkem v roce 2014 uzavřena na základě výběrového řízení 
nebo byla uzavřena přímo a bez soutěže? Pokud došlo k soutěži, prosím o sdělení, kdo se jí 
ještě zúčastnil. 
2. Měl Radek Vondráček uzavřenou nějakou smlouvu s Kroměřížskou nemocnicí i před rokem 
2014? 
3. Kterých konkrétních právních oblastí a úkonů se spolupráce od doby uzavření smlouvy do 
dnešního dne týkala? 
4. Jaká celková částka byla Radku Vondráčkovi po dobu veškerých smluvních vztahů 
vyplacena? Prosíme rozepsat částky do jednotlivých let. 
 
Na Vámi položené dotazy pod čísly 1 až 3 Vám bylo odpovězeno zasláním odpovědi dne 
7.8.2020 Ohledně žádosti o informace formulované v bodě 4 bylo dne 7.8.2020 vydáno 
samostatné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Následně na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu 
osobních údajů ze dne 15.1.2021 bylo rozhodnutí Kroměřížské nemocnice a.s. zrušeno  a věc 
vrácena k novému projednání. 
 
K Vašemu dotazu pod bodem 4 pak uvádíme: 
 
Advokátovi Mgr. Radkovi Vondráčkovi byla po dobu veškerých smluvních vztahů s Kroměřížskou 
nemocnicí a.s. vyplacena za celý rok 2014 částka 100.000,- Kč, v roce 2015 částka 300.000,- Kč, 
v roce 2016 částka 301.008,- Kč, v roce 2017 částka 300.000,- Kč, v roce 2018 částka 365.023,- 
Kč, v roce 2019 částka 364.371,- Kč, v roce 2020 částka 412.813,- Kč. Uvedené částky jsou 
uvedeny bez DPH a představují jednak odměnu z uzavřené příkazní smlouvy o poskytování 
právních služeb a dále z odměny za provádění prohlášení o pravosti podpisů a konverzi 
dokumentů z elektronické do papírové podoby a z papírové do elektronické podoby. 
 
S úctou 
 
V Kroměříži dne 29.1.2021 
       

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA 
předseda představenstva 

   

 

 

 

 




