
 

 

Vážený pan  

Narozen: 

 
 
Ve Vsetíně, dne 2.2.2022 
Vyřizuje: , tel.: , e-mail: 
Naše zn.: 893/2022-VSN 
 
 
 
 

Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, po podání stížnosti a rozhodnutí ÚOOÚ 

 

Dobrý den, 

posíláme požadované. 
 
 

1) Žádost „smlouvy VZ“ 

Smlouva o 
poskytování právních služeb VZ HW (27.4.2021).pdf

Smlouva o dílo č. 
27-2017 (13.11.2017) - Dodatek č.1 (10.12.2019).pdf

Příkazní smlouva - 
zastupování při administraci projektu č. 10 Kybernetická bezpečnost (IROP) (20.12.2018).pdf

Příkazní smlouva - 
zastupování při administraci dotačního projektu č. 26 EGOVERNMENT I. (IROP) (2.8.2019).pdf

Příkazní smlouva - 
projekt IROP 26_technická specifikace (1.9.2020)_smlouva.pdf

Příkazní smlouva - 
projekt IROP 26_technická specifikace (1.9.2020) - Dodatek č. 1 (29.12.2021).pdf

Příkazní smlouva - 
IROP č. 10 - odborné konzultace v oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti (18.9.2019).pdf

Smlouva o 
poskytování právních služeb_PACS (25.5.2021).pdf

 
- Viz příloha 

 
 
 

2) Žádost „uchovávání informací“ 
Odpověď: Na vlastních úložištích 

Dále: 
- Smlouva o dodávce a implementaci systému managementu bezpečnosti informací a 

poskytování služeb (9.3.2020), viz příloha 
- Smlouva o dodávce a implementaci ERP a poskytování služeb (15.6.2020), 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12979136?backlink=8fd1r 
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3) Žádost „zahájení VZ“ 

 

termín 

dialyzační monitory a SZM pro provádění 

hemodialýzy 05-2022  

sanitní vozidla 2022-03 

Odpady 2022-01 

Prádlo 2022-02 

Úklid 2022-02 

kontejnery 2022-02 

laparoskopická věž 2022-02 

lednice, mrazáky 2022-03 

RTG mobilní 2022-06 

monitory diagnostické PACS 2022-02 

robotický držák rigidního endoskopu 2022-06 

infuzní technika 2022-02 

tubusy nástropní 2022-05 

nábytek pro COS 2022-05 

monitorovací systém 2022-06 

instrumentárium 2022-06 

 
4) Žádost „právní služby“ 

Odpověď: 0 
 
 

5) Žádost „SW“ 
- 1)  
- Smlouva o dodávce a implementaci systému managementu bezpečnosti informací a 

poskytování služeb (9.3.2020) , viz příloha 
- Smlouva o dodávce a implementaci ERP a poskytování služeb (15.6.2020), 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12979136?backlink=8fd1r 
- Smlouva o dílo - technická podpora k systému PACS (26.8.2019)_dodatek č. 1 (30.9.2021), viz 

příloha 
- Smlouva o dílo - technická podpora k systému PACS (26.8.2019)_dodatek č. 2 (27.12.2021), viz 

příloha 
- Smlouva o servisu a aktualizaci programového vybavení (29.2.2016) - Dodatek č. 1 

(22.12.2021), viz příloha 
- Smlouva o dílo - dodávka a instalace stravovacího systému (22.10.2021), viz příloha 

 
2) Odpověď: 0 

 
 
 
 

6) Žádost „kybernetická bezpečnost“ 
Ad 1/ služby kybernetické bezpečnosti zajišťujeme zčásti interně 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12979136?backlink=8fd1r
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Ad 2/ externě je zajištěn bezpečnostní dohled a služba SOC (Security Operations 

Center). Tato smlouva je uzavřena patrně jen s KNTB, protože tam je vázaná licence 

SIEM. Do ostatních nemocnic ZLK chodí jen reporty systému. 

o Smlouva o dodávce a implementaci systému managementu bezpečnosti informací a 
poskytování služeb (9.3.2020), viz příloha 

 
 
 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
dne 2.2.2022  
 
v.r. 
 
Vsetínská nemocnice a.s. 

, právník 




