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Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“)

Předmět žádosti:
Poskytnutí informace, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, které
zpracovává v rámci své činnosti – zdali se jedná o uložení na vlastních uložištích či skrze
externí poskytovatele. V případě, kdy jsou data uložena na vlastních serverech, žádá 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 uchovávaná externí službou (ať již skrze cloudové uložiště či externí servery) žádá o
poskytnutí kopie aktuálně účinné smlouvy se zprostředkovatelem externího uložení dat.

Preambule:
Za poskytnutí informace byla dle zákona požadována úhrada nákladů. Proti sdělení povinného
subjektu o výši úhrady podal žadatel dne 3. 1. 2022 stížnost, kterou dle zákona řešil nadřízený
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orgán povinného subjektu. Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina číslo jednací:
KUJI 294/2022 ze dne 18. 1. 2022, doručeným povinnému subjektu téhož dne, byla výše
úhrady požadované v souvislosti s poskytnutím informace snížena na 0 Kč. Proto povinný
subjekt poskytuje požadované informace bezúplatně.
Odpověď:
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace uchovává data pomocí vlastních úložišť.
Jedno z nich bylo pořízeno v roce 2015 (smlouva zveřejněna na odkaze - https://ezak.krvysocina.cz/contract_display_1626.html) a vzhledem k jeho stáří již nemá platnou servisní
smlouvu. Jeho údržbu a provoz zabezpečujeme vlastními pracovníky na úseku IT. Druhé
úložiště bylo pořízeno v roce 2021 (smlouva zveřejněna na odkaze - https://ezak.krvysocina.cz/contract_display_8476.html). Daná smlouva obsahuje i detaily záručního servisu.
S pozdravem
za Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

………………………………
Mgr. David Rezničenko, MHA
ředitel
(podepsáno elektronicky)
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