Doprovodná informace
Dne 11. 4. 2016 byla Masarykovu onkologickému ústavu doručena žádost o poskytnutí informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel požadoval odpověď na následující dotazy:
1. Jaké přístroje byly z dotací v rámci jednotlivých výzev pořízeny a jaká byla jejich cena (bez DPH)?
Prosím o přesnou specifikaci každého přístroje v členění značka, výrobce, kód výrobku, rok výroby,
vč. specifikace příslušenství každého takového přístroje.
2. Jde o jediný takový přístroj či jich Vaše zařízení vlastní, či v době pořízení nového přístroje vlastnila
více?
3. Jednalo se o obnovu přístroje? Pokud ano, po kolika letech?
4. Na kolik procent a na kolika směnách je každý takový přístroj využitý?
5. Jaký je roční úhrn výkonů na jednotlivých přístrojích?
6. Kolik činí roční úhrada z veřejného zdravotního pojištění za provoz, resp. provedené výkony
na jednotlivých přístrojích?
Dne 21. 4. 2016 byl žadatel vyzván k upřesnění žádosti, jelikož nebylo zřejmé, jaké informace jsou
požadovány. Dne 23. 5. 2016 bylo doručeno doplnění žádosti, kdy žadatel uvedl, že se jedná
o přístroje pořízené v rámci IOP 1. výzva (2009), IOP 4. výzva (2009), IOP 14. výzva (2013), IOP 19.
výzva (2015). Typy pořízených přístrojů byly specifikovány takto:
- Multidetektorové CT,
- Mamograf,
- RTG C rameno,
- Pojízdný RTG,
- RTG digitální skiaskopická stěna,
- Ultrazvuk konvenční,
- Endobrachiální UZ,
- Navigovaná bronchoskopie,
- Laboratorní přístroje pro hematologii,
- Robot pro ředění cytostatik,
- Lineární urychlovač,
- Plánovací systém,
- CT simulátor.

Dne 7. 6. 2016 byly žadateli v listinné podobě poskytnuty odpovědi na výše uvedené dotazy č. 1, 2 a
3. Ve zbývajícím rozsahu (dotazy č. 4, 5 a 6) povinný subjekt rozhodl dle § 14 odst. 5 písm. b) zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o odmítnutí
žádosti z důvodu, že v daném rozsahu nebyla žádost ve stanovené lhůtě upřesněna.

