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K zajištění zásad transparentnosti, rovného zacházení, nediskriminace, efektivity, 

hospodárnosti a účelnosti při vynakládání veřejných prostředků a eliminaci možné korupce 

v rámci činností organizací přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví České republiky: 

 

 

1. V y d á v á m  

 

Příkaz ministra k „Protikorupční strategii Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo 

řízené organizace“. 

 

 

2. U k l á d á m 

 

Ředitelům přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví České republiky postupovat 

podle tohoto příkazu a seznámit podřízené zaměstnance s jeho obsahem. 

 

 

3. R u š í m 

 

Příkaz ministra č. 12/2012 Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro 

přímo řízené organizace. 

 

 

 

 Tento příkaz nabývá účinnosti dnem vydání. 

 

 

 

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. 

ministr zdravotnictví 



Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky 

pro přímo řízené organizace 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen „ministerstvo“) za účelem eliminace možné 
korupce v rámci činnosti přímo řízených organizací (dále též „organizace“) stanoví: 

 

Článek 1 

Vymezení působnosti 

 
1) Níže uvedená pravidla a postupy se týkají všech činností přímo řízených organizací 

ministerstva souvisejících s uzavíráním obchodně závazkových vztahů v rámci hlavní i 
vedlejší činnosti organizace ve smyslu zřizovací listiny. 

 
2) Podle tohoto příkazu postupují všechny přímo řízené organizace ministerstva, a to: 
 

• Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocníce Brno, Fakultní nemocnice 
Hradec Králové, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní 
nemocnice Plzeň, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice v Motole, 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 

• Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, 
• Endokrinologický ústav, 
• Masarykův onkologický ústav, 
• Nemocnice Na Homolce, Thomayerova nemocnice, Nemocnice Na Bulovce,  
• Revmatologický ústav, 
• Ústav hematologie a krevní transfuze, Ústav pro péči o matku a dítě, 
• Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice, Psychiatrická léčebna Brno, Psychiatrická 

léčebna Bílá Voda, Psychiatrická léčebna Bohnice, Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, 
Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, Psychiatrická léčebna Jihlava, Psychiatrická 
léčebna Kosmonosy, Psychiatrická léčebna Šternberk, Psychiatrická léčebna 
v Dobřanech, Psychiatrická léčebna v Kroměříži, Psychiatrická léčebna v Opavě, 
Psychiatrické centrum Praha, 

• Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart, Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 
Dětská psychiatrická léčebna se sídlem ve Velké Bíteši, Dětská psychiatrická léčebna 
v Lounech,   

• Rehabilitační ústav Hrabyně, Rehabilitační ústav Kladruby, Hamzova odborná léčebna 
pro děti a dospělé, Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov, 

• Institut klinické a experimentální medicíny, 
• Koordinační středisko transplantací, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Koordinační středisko pro resortní zdravotnické 
informační systémy, Zdravotní ústavy, Krajské hygienické stanice, Národní lékařská 
knihovna, Státní zdravotní ústav, 

• Zdravotnické zabezpečení krizových stavů, 
• Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Národní centrum ošetřovatelství a 

nelékařských zdravotnických oborů, 
• BALMED Praha, státní podnik; Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik; Státní 

léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik; Státní léčebné lázně Karlova Studánka, 
státní podnik. 

 
3) Právní úkony činí jménem České republiky vedoucí organizační složky státu nebo jím 

pověřená osoba, v případě státních příspěvkových organizací a státních podniků činí tyto 
úkony ředitel, popř. jiné, náležitě pověřené osoby. 



 
Článek 2 

Zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve  

znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) (stavební práce, dodávky, služby) – 

obecné zásady nad rámec povinností dle Zákona  

 

A) Nadlimitní a podlimitní zakázky  

 
1) Zadavatel vždy, pokud to předmět plnění veřejné zakázky umožňuje, využije ustanovení § 

98 Zákona, případně jiným vhodným způsobem umožní dílčí plnění veřejné zakázky tak, 
aby bylo plnění umožněno maximálnímu počtu dodavatelů. 

 
2) Součástí vymezení předmětu plnění veřejné zakázky bude vždy, pokud to jeho povaha 

umožňuje, také jeho medicínský účel, tzn. jeho diagnostické a terapeutické využití. 
 
3) Rozsah a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů pro uchazeče o veřejnou zakázku 

musí vždy odpovídat hodnotě a povaze předmětu plnění, respektive jednotlivých jeho 
částí. Např. požadavek na rozsah referenční zakázky na dodávky by neměl přesáhnout 80 
% předpokládané hodnoty zakázky a v případě, že předmětem zakázky je jediný 
přístroj/zařízení, rozsah by neměl být vymezen druhově a zároveň finančně.  

 
4) Veškeré obchodní a technické podmínky veřejné zakázky musí být zdůvodněny 

objektivními potřebami zadavatele. Číselné technické parametry budou doplněny o 
toleranční rozsah min. ± 10 % za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu 
(diagnostické a terapeutické využití). V případě, že zadavatel bude trvat na přesném 
parametru bez tolerance, musí požadavek zdůvodnit objektivní potřebou přímo v  
technické specifikaci zadávacích podmínek. 

 
5) V případě, že je možno přesně a jednoznačně stanovit technické parametry předmětu 

plnění veřejné zakázky, smluvní podmínky (sankce, servis, dodací lhůty, atd.), bude 
primárně jediným hodnotícím kritériem cena. V opodstatněných a řádně odůvodněných 
případech je možné použít k hodnocení kritérium ekonomické výhodnosti nabídky. 
Zadavatel musí před zahájením veřejné zakázky písemně zdůvodnit zvolená dílčí 
hodnotící kritéria, tato povinnost platí i v případě, pokud by toto Zákon a jeho prováděcí 
předpisy nevyžadovaly. Při využití hodnocení na základě ekonomické výhodnosti, musí 
mít dílčí kritérium nabídková cena váhu min. 70%. 

 
6) V případě, že je takový postup vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky 

efektivní (léky, spotřební zdravotnický materiál, energie) bude použit institut elektronické 
aukce. Základní podmínkou pro použití elektronické aukce je kvantifikovatelnost 
hodnotících kritérií. 

 
7) Otevírání obálek bude provedeno v sídle zadavatele za účasti zástupce zadavatele (tj. 

kmenový zaměstnanec).  
 
8) Při posuzování a hodnocení nabídek budou dodržovány zásady uvedené v ustanovení § 6 

Zákona, jakož i zásady hospodárnosti, efektivity a účelnosti, které jsou organizace povinny 
při vynakládání veřejných prostředků dodržovat. Tzn., v případě, že při posuzování 
kvalifikace či posouzení nabídek hrozí, že bude vyloučena nabídka s nejnižší cenou, či 
nabídka, která by dle číselných parametrů mohla být vyhodnocena jako nejúspěšnější, je 
zadavatel povinen požadovat po dodavateli písemné objasnění informací či dokladů či 
předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace dle příslušných 
ustanovení Zákona, tedy § 59 odst. 4 či písemné vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3.    

 



 

B) Zakázky malého rozsahu  
 
9) V případě zakázek malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez 

DPH uveřejní zadavatel na svých internetových stránkách a/nebo na profilu zadavatele 
textovou část zadávací dokumentace, a to alespoň po celou lhůtu pro podání nabídek, to 
neplatí, pokud by uveřejněním došlo k vyzrazení nebo ohrožení utajovaných informací 
nebo se jedná o výjimky definované v § 18 odst.1 až 4 Zákona. 

 
Článek 3 

Pravidla vztahů mezi organizacemi a dalšími subjekty 

 
1) Přímo řízená organizace ministerstva nesmí přijímat sponzorské dary, účelově vázané na 

konkrétní oddělení a osobu ve formě úhrady pracovní cesty, či úhrady nákladů spojených 
s účastí na odborných akcích apod., a to od právnických, či fyzických osob, které jsou 
zároveň uchazeči, či dodavateli veřejných zakázek touto organizací realizovaných. 
Výjimkou jsou dary do zvlášť zřízených fondů na podporu vzdělávání zaměstnanců, 
spravovaných vedením příspěvkové organizace. 

 
2) Veškeré množstevní a další bonusy, týkající se konkrétního obchodního závazkového 

vztahu, budou přesně specifikovány v příslušné smlouvě. 
 
3) O všech finančních a materiálních sponzorských darech, jejichž hodnota přesáhne 100 tis. 

Kč, (v případě darů od jednoho dárce, jejichž hodnota nedosahuje 100 tis. Kč, rozhoduje 
hodnota všech darů celkem) bude informován věcně příslušný odbor ministerstva (odbor 
finanční) v rámci pravidelného ekonomického reportingu. 

 
4) Je nepřípustné, aby zaměstnanci přímo řízených organizací, kteří se přímo nebo nepřímo 

podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky, prováděli činnosti ve prospěch 
právnických či fyzických osob, které jsou zároveň uchazeči, či dodavateli veřejné zakázky, 
u kterých je organizace zadavatelem.  

 
5) Veškeré sponzorské dary přijaté přímo řízenou organizací budou zveřejňovány na jejích 

webových stránkách. 
Článek 4 

Kontrola  

 
1) Plnění zásad uvedených v tomto příkazu bude kontrolováno ze strany Ministerstva 

zdravotnictví.  
 

2) Naplňování zásad definovaných tímto příkazem ministra bude zohledněno při hodnocení 
ředitelů přímo řízených organizací ministerstva.  

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

Tímto příkazem není dotčena povinnost dodržovat právní předpisy a vládní usnesení platná pro 
danou oblast. 
 
 
Tento příkaz ministra nabývá účinnosti dnem vydání.  
 


