From: Heringová Hana
Sent: Wednesday, August 12, 2009 4:12 PM
To: Veronika.Rodriguez@aktualne.cz
Cc: Petláková Veronika
Subject: RE: úložiště
Vážená paní redaktorko,

rádi bychom předem naší odpovědi znovu poukázali na fakt, že veškeré prostředky vynaložené na
zřízení a provoz úložiště pocházejí z mimorozpočtových zdrojů Státního ústavu pro kontrolu léčiv, tzn.
nikoliv z peněz daňových poplatníků.
Jednorázové celkové náklady na vznik centrální úložiště jsou 83.342.971 Kč. Do této chvíle bylo z této
částky zaplaceno 64.448.500 Kč.
Podrobnější údaje:
Název VZ

Cena

VZ10/2008 "SW centrálního úložiště"
VZ11/2008 "Dodávka SW pro sběr dat od subjektů vydávajících léčivé
přípravky"

28 702 800 Kč

VZ12/2008 "Systém zabezpečení sběru dat a implementace PKI"

34 736 826 Kč

Celkem

83 342 971 Kč

19 903 345 Kč

Za servisní činnosti plánované pro období 3 – 5ti let bylo do této chvíle vydáno 2.052.000 Kč.
Bližší informace k výběrovým řízením jsou zveřejněny na webových stránkách SÚKL (www:
http://www.sukl.cz/finance-a-centralni-uloziste). Zde je zasíláme tak, jak jste je od nás již obdržela v
rámci našich předchozích odpovědí:
Veřejné zakázky na dodávku komponent pro centrální úložiště vycházejí z koncepčního materiálu
meziresortní pracovní komise pro e-Health, tzv. projektového záměru. Implementace projektového
záměru do zadávací dokumentace veřejných zakázek byla také hlavním důvodem pro zdržení ve
vypisování veřejných zakázek. V souvislosti s centrálním úložištěm (dále CÚ) vypisoval SÚKL celkem
tři výběrová řízení (v závorce jsou uvedena data, kdy byla výběrová řízení vypsána):
VZ 10/2008 - Software centrálního úložiště (22.8.2008)
VZ 11/2008 - Dodávka softwaru pro sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky (3.10.2008)
VZ 12/2008 - Systém zabezpečení sběru dat a implementace PKI (Public Key Infrastructure)
(3.11.2008)
Součástí všech VZ je dohled systému po 3 roky s garantovaným odstraněním závad do stanovené
doby.
U veřejné zakázky VZ 10/2008 byli uchazeči dva. Jeden z nich nesplnil podmínky stanovené zadávací
dokumentací a byl proto z výběrového řízení vyloučen. Firma Aquasoft se tak stala jediným
uchazečem, splnila podmínky stanovené zadávací dokumentací a veřejnou zakázku tak získala.
Neúspěšný uchazeč podal na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) návrh proti rozhodnutí
o vyloučení ze zadávacího řízení. ÚOHS však po přezkumném řízení vydal rozhodnutí, že SÚKL při
vyloučení uchazeče v předmětném zadávacím řízení postupoval zcela v souladu se zákonem, neboť
tento uchazeč nesplnil závazné požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky stanovené
zadavatelem. Po provedeném přezkumu nebylo ze strany ÚOHS zjištěno ani jakékoli jiné porušení

zákona ze strany SÚKL. Přezkum ÚOHS byl v souvislosti se zakázkou VZ10/2008 věnován i
zkoumání zakázek VZ11/2008 a VZ12/2008. Rozhodnutí ÚOHS je k dispozici na této adrese:
http://www.compet.cz/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/7832/
U veřejné zakázky VZ 11/2008 byla jediným uchazečem firma Telefónica O2, která splnila podmínky
stanovené zadávací dokumentací a veřejnou zakázku tak získala.
U veřejné zakázky VZ 12/2008 byla jediným uchazečem firma NETPROSYS, která splnila podmínky
stanovené zadávací dokumentací a veřejnou zakázku tak též získala.
Zadávací dokumentaci související s těmito veřejnými zakázkami lze najít na webových stránkách
SÚKL:
VZ 10/2008 - http://www.sukl.cz/folder/18/display/
VZ 11/2008 - http://www.sukl.cz/folder/21/display/
VZ 12/2008 - http://www.sukl.cz/folder/23/display/

Realizace výběrových řízení v souvislosti s veřejnými zakázkami je běžnou agendou SÚKL. Tzn. v
souvislosti s výběrovými řízeními nebyly vynaloženy žádné zvláštní náklady.
Centrální úložiště elektronických receptů, respektive komunikace dat mezi lékárnami a
úložištěm nadále pokračuje v nezměněné podobě.
S pozdravem,
Hana Heringová
Tiskové a informační oddělení
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Tel.: 272 185 756
hana.heringova@sukl.cz
www.sukl.cz

From: Rodriguez Veronika [mailto:Veronika.Rodriguez@aktualne.cz]
Sent: Wednesday, August 12, 2009 1:37 PM
To: Petláková Veronika
Subject: úložiště

Dobrý den,
ráda bych poprosila o několik informací. Zajímalo by mě nějaké vyčíslení, kolik až do
dnešního dne stálo zřízení a provoz centrálního úložiště elektronických receptů (včetně
nákladů na výběrová řízení). Pak bych potřebovala vědět, jestli kromě pozastavení
pacientských listů na internetu plánuje SÚKL zastavit i něco dalšího – například sběr dat,
která se načítají při výdeji léků na předpis, nebo sběr dat při výdeji léků s omezením.
Mohla bych o informace poprosit do 15. hodiny?
Děkuji mnohokrát!
S přáním příjemného dne
Veronika Rodriguez, Aktuálně.cz

