Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný
Organizací evropských onkologických ústavů
(OECI) a Českou společností pro akreditaci
ve zdravotnictví.
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Česká republika

Informace o zpracování osobních údajů v rámci agend odpovědných
útvarů:
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“) a dle § 8 zákona č. 110/2019, o
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Vedení zdravotnické dokumentace
Banka biologického materiálu
Odbor léčebně preventivní péče




Zajištění agendy klinických hodnocení
Zajištění agendy pracovnělékařských prohlídek
Zajištění agendy ústavního hygienika

Odbor nelékařských zdravotnických pracovníků





Zajištění agendy dobrovolnictví
Zajištění agendy zdravotně-sociální péče
Zajištění agendy spisové služby
Zajištění agendy organizace vzdělávacích aktivit nelékařských zdravotnických pracovníků

Odbor vědy a výzkumu


Zajištění agendy organizace systémového rozvoje vědy a výzkumu na všech zdravotnických a
laboratorních pracovištích

Ekonomický odbor:
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Zajištění agendy plánování a controllingu
Zajištění agendy zpracování účetnictví
Zajištění agendy služebních cest zaměstnanců MOÚ
Zajištění agendy evidence majetku a jeho inventarizace
Zajištění agendy řízení obchodních vztahů včetně veřejných zakázek malého rozsahu
Zajištění agendy projektového řízení - dotace, granty
Zajištění agendy Fondu kulturních a společenských potřeb
Zajištění agendy hotovostních plateb a darů

www.mou.cz
direct@mou.cz

T
F

+420 543 131 111
543 211 169

bankovní spojení 87535621/0710
IČO 00209805

1

Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný
Organizací evropských onkologických ústavů
(OECI) a Českou společností pro akreditaci
ve zdravotnictví.
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Česká republika



Zajištění agendy pohledávek (vedení a sledování pohledávek)

Odbor hospodářsko-technických služeb:














Zajištění agendy plánování, přípravy a realizace investičních akcí
Zajištění agendy služeb a správy budov
Zajištění agendy zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na služby, investiční výstavbu,
modernizaci, rekonstrukce areálu MOÚ
Zajištění agendy energií
Zajištění agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovních úrazů a požární ochrany
Zajištění agendy Likvidační komise
Zajištění agendy evidence klíčů od místností a činnosti vrátnice
Zajištění agendy zdravotnických prostředků
Zajištění agendy správy vozového parku a provozu služebních motorových vozidel
Zajištění agendy stravování a dodržování hygienických norem
Zajištění agendy řízení poštovních služeb a podatelny
Zajištění agendy kamerového systému
Zajištění agendy provozních činností a bezpečnosti areálu

Odbor strategie, komunikace a vzdělávání





Zajištění agendy vzdělávání lékařských a nelekářských zdr. prac. včetně akreditací oborů, stáží,
rezidenčních míst
Zajištění agendy Odborné knihovny
Zajištění agendy systému řízení kvality MOÚ a kontrol vedení zdravotnické dokumentace
Zajištění agendy vedení evidence zaměstnanců v souvislosti se zvyšováním jejich kvalifikace a pro
potřeby sledování průběhu, nákladů, výsledků zvyšování kvalifikace a organizace práce na
pracovišti zaměstnavatele

Ústavní lékárna





Zajištění agendy nákupu, skladování a výdeje léčiv a zdravotnického materiálu
Zajištění agendy přípravy léčiv, cytostatik
Zajištění hlášení oprávněným subjektům
Zajištění závozů a fyzické bezpečnosti pracoviště

Oddělení laboratorní medicíny
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Zajištění agendy řízení externích služeb pracoviště
Zajištění agendy zpracování a vyšetření vzorku
Zajištění agendy poradenství ostatním útvarům MOÚ a jiné specifické úkony
Zajištění agendy skladování a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
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Právní oddělení










Zajištění agendy právního zastupování (soudy, správní orgány)
Zajištění agendy přípravy a vydávání vnitřních řídících dokumentů a dalších interních předpisů
Zajištění agendy smluvních vztahů, koordinace přípravy smluv, dohod MOÚ
Zajištění agendy podlimitních a nadlimitních Veřejných zakázek
Zajištění agendy škodních událostí
Zajištění agendy Etické komise
Zajištění agendy řízení stížností
Zajištění agendy vyřízení pohledávek
Zajištění agendy podaných žádostí a znaleckých posudků

Oddělení personální a mzdové






činnosti před vznikem pracovněprávního vztahu
pracovněprávní vztahy a komplexní zpracování personálních dat zaměstnanců MOÚ
Zajištění agendy platové
Zajištění, koordinace a kontrola zpracování všech výkazů pro státní instituce; zajištění informační
povinnosti za MOÚ
Zajištění, koordinace stipendijního programu pro studenty nelékařských zdravotnických oborů v
MOÚ

Oddělení informatiky






Zajištění agendy nákupu a investic do ICT vybavení včetně obměny a vyřazení výpočetní techniky
Zajištění agendy správy sítě, informačních systémů MOÚ
Zajištění provozování služeb Registračního místa - kvalifikovaný elektronický podpis
Zajištění agendy správy interních aplikací, řízení přístupů interních a externích uživatelů
informačních systémů, ochrana dat
Zajištění fyzické bezpečnosti

Úsek zdravotních pojišťoven




Zajištění agendy komunikace s pojišťovnami
Zajištění agendy výkaznictví a zasílaných hlášení
Zajištění poradenství ostatním útvarům MOÚ a jiné specifické úkony

Úsek interního auditu
Úsek radiační ochrany
Centrum komunikace s veřejností
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Zajištění onkologické osvěty, edukace veřejnosti v onkologii
Zajištění agendy fotografování zaměstnanců na identifikační karty zaměstnanců

Tiskový mluvčí
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Organizace tiskových konferencí a společenských akcí
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