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VÁŠ DOPIS ZN.:   xxxxxxxxxxxx 

ZE DNE: 14. 12. 2021  xxxxxxxxxxxx 

NAŠE ZN.: 517/21/UhP  xxxxxxxxxxxx 
VYŘIZUJE: xxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx 

TEL.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-MAIL: xxxxxxxxxxxxxxxxxx   
DATUM:                  28. prosince 2021 

 

 

E-mailem 

  

 

 

 
Re: žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
 
 
Dne 14. 12. 2021 byla Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 
762 75 Zlín, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437 (dále jen 
„povinný subjekt“ nebo „KNTB“) doručena e-mailem žádost 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „žadatel“). V žádosti 
podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žadatel žádá o:   
 
1) poskytnutí informace o tom, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou 
bezpečností svépomocí, 
 
2) pokud povinný subjekt nezajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností svépomocí, 
žádám o poskytnutí kopí smluv a všech jejich dodatků s externími dodavateli, kteří pro povinný subjekt 
služby a činnosti kybernetické bezpečnosti zajišťují. 
 
Pod pojmem kybernetické bezpečnosti žadatel rozumí zabezpečení ochrany před neoprávněným 
manipulováním se zařízeními počítačového systému, ochranu před neoprávněnou manipulací s daty, 
ochranu informací před krádeží (nelegální tvorba kopií dat) nebo poškozením bezpečnou komunikací 
a přenos dat (kryptografie), bezpečné uložení dat, celistvost a nepodvrhnutelnost dat. 
 
Pokud povinný subjekt shledá, že nemůže poskytnout celé kopie smluv a jejich dodatky z důvodu, že 
obsahují informace, v jejichž poskytnutí povinnému subjektu brání zákon, žádám o poskytnutí 
požadovaných informací v maximálním možném rozsahu.  

 
K oběma dotazům povinný subjekt sděluje, že jako provozovatel základní služby ve smyslu zákona 
č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti 
vnímá služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností, zejména pak zabezpečení ochrany dat 
před neoprávněným manipulováním se zařízeními počítačového systému, ochranu před neoprávněnou 
manipulací s daty, ochranu informací před krádeží nebo poškozením, bezpečnou komunikaci a přenos 
dat, bezpečné uložení dat, celistvost a nepodvrhnutelnost dat, jako soubor technických a organizačních 
opatření, které nelze ve své komplexnosti zajišťovat pouze externím subjektem či vzhledem ke své 
specifičnosti a náročnosti na odbornou kapacitu pouze svépomocí. 
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V rámci těchto opatření proto povinný subjekt eviduje činnosti zajišťované převážně svépomocí, přičemž 
specifické aktivity, na které nemá povinný subjekt dostatečné personální či odborné zajištění, mohou 
být zajištěny externími subjekty. K tomu povinný subjekt přikládá příslušnou smlouvu se společností 
ZLKSEC v podobě, v jaké je uveřejněna v registru smluv.  
 
Vedle toho Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost pořádá e-learningové kurzy 
a vzdělávací aktivity, jejichž realizace však není upravena smluvně.  

 

 

 
 
doc. MUDr. Michal Filip, Ph. D.    Ing. Martin Déva 
předseda představenstva    člen představenstva 
 
 
Příloha: 

- smlouva se ZLKSEC z 5. 3. 2020 vč. čtyř dodatků a smlouvy o zpracování osobních údajů.  
 

 

 


