Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 601013_009333, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:
Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Brno 1
Česká pošta, s.p. dne 13.12.2021

144128599-281901-211213144709

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 601013_009337, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:
Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Brno 1
Česká pošta, s.p. dne 13.12.2021

144129648-281901-211213145657

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 601013_009334, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:
Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Brno 1
Česká pošta, s.p. dne 13.12.2021

144128878-281901-211213144919

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 601013_009335, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:
Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Brno 1
Česká pošta, s.p. dne 13.12.2021

144129176-281901-211213145233

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 601013_009338, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:
Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Brno 1
Česká pošta, s.p. dne 13.12.2021

144129832-281901-211213145859

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 601013_009336, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:
Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Brno 1
Česká pošta, s.p. dne 13.12.2021

144129366-281901-211213145427

Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný
Organizací evropských onkologických ústavů (OECI)
a Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví.

Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Česká republika

Vážený pan

Č. j.: 2021/3372/MOU
JID: MOU 385 900
Brno 22. prosince 2021
Poskytnutí informací
Vážený
dne 14. prosince 2021 byla Masarykovu onkologickému ústavu doručena Vaše žádost dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“).
Masarykův onkologický ústav (dále „MOÚ“) jako povinný subjekt dle § 2 zákona Vaši žádost posoudil
a na základě této žádosti Vám poskytuje k jednotlivým dotazům následující odpovědi:
1. Poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný v úmyslu zahájit v roce 2022 – žadateli
postačí i pracovní označení veřejných zakázek a předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení.
Sdělujeme, že takovým seznamem k datu poskytnutí odpovědi nedisponujeme, proto Vám jej
nemůžeme poskytnout. Veřejné zakázky zadávané v roce 2022 budou MOÚ v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňovány
na profilu zadavatele dostupném na webové adrese: www.tenderarena.cz.
2. Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti veřejných
zakázek a administrace veřejných zakázek, uzavřených povinným subjektem v období mezi 1. 1.
2019 až 30. 11. 2021.
Zasíláme Vám kopii smlouvy (objednávky) ze dne 19. 3. 2020 uzavřené se společností MT Legal
s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 28305043 na provedení právní analýzy.
3. Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, uzavřených
povinným subjektem v období mezi 1. 1. 2019 až 30. 11. 2021.
Sdělujeme, že s výjimkou smlouvy uvedené v bodě 2 výše takové smlouvy v uvedeném období
uzavřeny nebyly.
4. Poskytnutí kopií smluv a veškerých jejich dodatků uzavřených na pořízení, provoz, správu, rozvoj
(vývoj) a údržbu veškerého softwarového vybavení povinného subjektu, které povinný subjekt
využívá v rámci své činnosti, a to za období posledních 3 let (ke dni doručení žádosti).
Kopie všech smluv (také potvrzená objednávka je smlouvou v právním slova smyslu) s hodnotou
nad 50 000 Kč bez DPH, povinně uveřejňované v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jsou veřejně dostupné v registru smluv.
Zasíláme Vám odkazy:
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Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný
Organizací evropských onkologických ústavů (OECI)
a Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví.

Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Česká republika

Pořízení, implementace software:
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8216443?backlink=qgxqf
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17567651?backlink=tcimj
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17899055?backlink=e9d2c
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18468307?backlink=lyn0b
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16675127?backlink=schnk
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11621844?backlink=88xs4
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14637125?backlink=k25j9
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17158087?backlink=d26wf

Servis, podpora software:
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8502123?backlink=jmawg
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8546283?backlink=lmi7j
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9199939?backlink=vy6jk
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14997795?backlink=610n4
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7865851?backlink=9qdt4
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11793416?backlink=1r0c4
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11794076?backlink=pw4we
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16368987?backlink=itzf0
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16678959?backlink=7an4v
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17163115?backlink=dwtb7
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15338275?backlink=a7nx2
Přístup k elektronickým informačním zdrojům:
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7715483?backlink=bkm4m
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7715151?backlink=ed66l
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7714027?backlink=9zrwl
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7714623?backlink=niqbl
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11114988?backlink=7pgyh
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11183348?backlink=v5gdm
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11184756?backlink=hf5u5
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11184348?backlink=dsd1f
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11183452?backlink=y3v53
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11433228?backlink=80bo5
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14470520?backlink=1i164
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15013999?backlink=w25gv
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15068715?backlink=l9500
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15068791?backlink=blx5h
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15083639?backlink=sgron
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15083607?backlink=2ninw
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17999963?backlink=b4bik
Ostatní:
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13047148?backlink=0ljwd
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13205124?backlink=8sarw
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14064324?backlink=r1v5r
Předmětné smlouvy neuveřejňované v registru smluv Vám zasíláme přílohou tohoto dopisu.
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5. Kolik jednacích řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, povinný subjekt zahájil za období posledních 3 let (ke dni doručení žádosti) a
poskytnutí kopií smluv na základě těchto jednacích řízení bez uveřejnění uzavřených.
MOÚ v uvedeném období zahájil dvě jednací řízení bez uveřejnění. Kopie smluv uzavřených v
návaznosti na tato zadávací řízení poskytujeme zasláním odkazu na registr smluv:
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12933304,
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13592976
6. Informace o tom, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou
bezpečností svépomocí. Pokud povinný subjekt nezajišťuje služby a činnosti spojené
s kybernetickou bezpečností svépomocí, žádám o poskytnutí kopií smluv a všech jejich dodatků
s externími dodavateli, kteří pro povinný subjekt služby a činnosti kybernetické bezpečnosti zajišťují.
Sdělujeme, že MOÚ kybernetickou bezpečnost zajišťuje v souladu s příslušnými právními předpisy,
zejména zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
(zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o kybernetické
bezpečnosti“). Konkrétní informace týkající se zajištění kybernetické bezpečnosti v MOÚ v souladu
s § 10a zákona o kybernetické bezpečnosti neposkytujeme.
7. Informaci, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, která zpracovává v rámci
své činnosti – zdali se jedná o uložení na vlastních úložištích či skrze externí poskytovatele.
V případ, kdy jsou data uložena na vlastních serverech, žádáme o poskytnutí kopie smlouvy na
dodávku oněch serverů a dále kopii aktuálně účinné smlouvy na údržbu/provoz těchto serverů,
pokud se liší od smlouvy na jejich dodávku. V případě, kdy jsou data uchovávána externí službou
(ať již skrze cloudové úložiště či externí servery) žádáme o poskytnutí kopie aktuálně účinné smlouvy
se zprostředkovatelem externího uložení dat.
Vzhledem k tomu, že požadované informace se týkají oblasti kybernetické bezpečnosti MOÚ,
v souladu s § 10a zákona o kybernetické bezpečnosti tyto informace neposkytujeme.
S pozdravem

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
ředitel Masarykova onkologického ústavu

Vyřizuje:
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