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Dotaz a odpověď  č.j. 11/2021 

Dotaz : 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zaslání 
následujících informací. 

1. Kolik objednávek, v jaké výši a na jaké produkty byly vystaveny společnosti Cadena Life ze 
strany Fakultní nemocnice Olomouc (dále FNOL)?  

2. Kolik objednávek, v jaké výši a na jaké produkty byly vystaveny společnosti Apisterion ze 
strany FNOL? 
 
3. Které konkrétní objednávky od společnosti Cadena Life byly ze strany FNOL kráceny a z 
jakých konkrétních důvodů?  

4. Které konkrétní objednávky od společnosti Apisterion byly ze strany FNOL kráceny a z 
jakých konkrétních důvodů? 
 
5. Které konkrétní objednávky od společnosti Cadena Life byly ze strany FNOL zrušeny a z 
jakých konkrétních důvodů?  

6. Které konkrétní objednávky od společnosti Apisterion byly ze strany FNOL zrušeny a z 
jakých konkrétních důvodů? 

7. Kdo s FNOL jednal za firmu Cadena Life a kdo za společnost Apisterion? 

 Odpověď : 

Objednávky těchto dvou firem řešily dva naše sklady  - všeobecný sklad a sklad zdravotnických 
prostředků. E-mailem byly zrušeny objednávky z důvodu nedodání zboží - č. VOZM-2020-
009720, VOZM-2021-000002 a VOZM-2021-002269. 

Objednávky byly činěny v době vrcholící pandemie, kdy na trhu byly velké výpadky v námi 
žádaných komoditách potřebných pro zajištění chodu a provozu nemocnice i u mnoha 
standardních a stabilních dodavatelů. 

SKLAD ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 

OBJEDNÁVKY OD DODAVATELE APISTERION s.r.o 

obj. VOZM-2021-005867  

v registru smluv pod č. 14396748 v částce 1 170 000 Kč bez DPH - vykryto 200 000 ks Rukavic 

vyšetřovacích vel. M a 100 000 Rukavic vyšetřovacích vel. L  v celkové částce 1 197 000 Kč bez 

DPH  

obj. VOZM-2021-009657 
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v registru smluv pod č. 15114807 v částce 340 000 Kč bez DPH - vykryto 100 000 ks Rukavic 

vyšetřovacích vel. S v celkové částce 340 000 Kč bez DPH  

obj. VOZM-2020-009720  

v registru smluv pod č. 15114831 v částce 2 500 000 Kč bez DPH  - vykryto pouze 100 000 ks 

Rukavic vyšetřovacích vel. S  v částce 250 000 Kč bez DPH 

obj. VOZM-2021-000002 

v registru smluv pod č. 15114867 v částce 2 500 000 Kč bez DPH  - vykryto pouze 100 000 ks 

Rukavic vyšetřovacích vel. S  v částce 250 000 Kč bez DPH 

obj. VOZM-2021-002269 

v registru smluv pod č. 15114683 v částce 5 000 000 Kč bez DPH  - nevykryto - zrušeno e-

mailem  

OBJEDNÁVKY OD DODAVATELE CADENA life s.r.o. 

obj. VOZM-2021-001322 

v registru smluv pod č. 15571547 v částce 300 000 Kč bez DPH  - vykryto pouze 102 400 ks 

Stříkačka injekční tuberculin  v částce 307 200 Kč bez DPH (vyšší cena, protože bylo objednáno 

100 000 ks, ale na celé balení to bylo 102 400 ks, cena 3 Kč za kus dodrženo) 

------------------------------------- 

VŠEOBECNÝ SKLAD  

OBJEDNÁVKY OD DODAVATELE CADENA life s.r.o. 

Obj.č. VOTE-2020-000206  

Plně vykryta, jednalo se o Masky operační 3vrstvé s gumičkou v celkové částce 793 800,- Kč  

Obj.č. VOTE-2020-000513 

Plně vykryta, jednalo se o dodání Masky operační 3vrstvé s vázáním v celkové částce, 

dodáváno postupně, v celkové částce 2 350 000,- Kč. 

Obj.č.  VOTE-2020-000501 

Nebyla vykryta vůbec. Původní objednávka byla na cenu 950 000,- Kč. 

Objednávka zněla na Pláště jednorázové nesterilní návštěvnické (anděl), ale firma nebyla 

schopna dohodnutou cenu dodržet a tudíž zboží ani nedodali. 

K otázce 7 : Za firmu Cadena Life i Apisterion s FN Olomouc jednal pan Král. 

V Olomouci dne 27.9.2021 

mailto:info@fnol.cz


 
 

I. P. Pavlova 185/6  fax: +420 585 413 841 Bankovní spojení: IČ: 00098892 
779 00 Olomouc e-mail: info@fnol.cz Česká národní banka DIČ: CZ00098892 
tel: +420 588 441 111 www.fnol.cz č.ú. 36334811/0710 

 

mailto:info@fnol.cz

