
iédost o‘poskytnuti' informace ve smyslu zékona
E. 106/1999 5b., 0 svobodném pfl’stupu k informacim

Povinnv subjekt:
Dle doruéeni na podatelnu.

iadatel:
Nazev:
Datum narozeni:
Trvaly pobyt:
Adresa pro doruéovém’:

Ve smyslu zékona é. 106/1999 5b., 0 svobodném pfistupu k Informacfm, ve zném’ pozdéjl’ch pFedpisCI,
Vés iada’m o poskytnutl’ nésledujl’cich informaci:

1) Zédém o poskytnutl’ informace 0 tom, zda 5i povinm'l subjekt zajiét’uje sluiby a éinnosti spojené
s kybernetickou bezpeénosti svépomoci.*)

2) Pokud povinm'l subjekt nezajiét’uje sluiby a Einnosti spojené s kybernetickou bezpeénosti
svépomoci, iadém o poskytnutl’ kopil’ smluv a véech jejich dodatkfl s exterm’mi dodavateli, ktefi
pro povinm'l subjekt sluiby a éinnosti kybernetické bezpeénosti zajiét’ujl’. **)

*) Pod pojmem kybernetické bezpeénosti iadatel rozuml' zabezpeéem’ ochrany pFed
neoprévnénym manipulovénim se zafl’zem’mi poél'taéového systému, ochranu pFed neoprévnénou
manipulacx’ s daty, ochranu informaci pFed kra’deil’ (nelegélm’ tvorba kopii dat) nebo poékozem’m,
bezpeénou komunikaci a pFenos dat (kryptografie), bezpeéné uloiem’ dat, celistvost a
nepodvrhnutelnost dat.

**) Pokud povinm'l subjekt shledé, 2e nemflie poskytnout celé kopie smluv a jejich dodatky
zdflvodu, ie obsahujl' informace, vjejichi poskytnuti povinnému subjektu brém’ zékon, iédém o
poskytnutl’ poiadovanVch informaci v maximélm’m moiném rozsahu.

V souladu 5 § 19 odst. 4 sprévm’ho Fédu iédém o poskytnuti poiadovanVch informaci v elektronické
podobé a fejich zasléni na vy’§e uvedenou e-mailovou adresu pro doruéovéni.
V ph’padé, ie to umoir'luje povaha posyktované informace iadém o poskytnutl' zaslém’m
(hypertextovh) odkazfil na konkrétni Wée uvedené smlouvy.

S pozdravem,



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_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

Doloika konverze d0 dokumentu obsaieného V datové zprévé

Tento dokument, kter}? vznikl pfevedem’m vstupu V listinné podobé d0 podoby elektronické pod
pofadOVYm éislem 601013_009333, sklédajl’ci se 2 1 listfi, se doslovné shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez Viditelného prvku.

Jméno a pfijmenf osoby, které konverzi provedla:

Vystavil: Ceské p0§ta, s.p.
Pracoviété: Brno 1
Ceské p0§ta, s.p. dne 13.12.2021
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