
Žádost o'poskytnutí lnformace ve smyslu zákona
č. t06lL999 sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinný subjekt:
Dle doručení na podatelnu

Žadatel:
Název:

Datum narozeni:
Trvalý pobyt:

Adresa pro doručování:

Úuč grno-Bohunice
Doruěeno: 16.12.2021
BBOHt07214l21
listy: přÍlohy:8
druh:
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Ve smyslu zákona č. ]"05/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněnÍ pozdějích předpisů,
Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

1) Žaaem o poskytnutí informace o tom, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti spojené
s kybernetickou bezpečností svépomocí.*)

2) Pokud povinný subjekt nezajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností
svépomocí, Žádám o poskytnutíkopiísmluv a všech jejich dodatků s externími dodavateli, kteří
pro povinný subjekt služby a činnosti kybernetické bezpečnosti zajišťují. **)

*) Pod pojmem kybernetické bezpečnosti žadatel rozumÍ zabezpečení ochrany před
neoprávněným manipulováním se zařízeními počítačového systému, ochranu před neoprávněnou
manipulací s daty, ochranu informací před krádeží (nelegální tvorba kopií dat) nebo poškozením,
bezpečnou komunikaci a přenos dat (kryptografie), bezpečné uložení dat, celistvost a
nepodvrhnutelnost dat.

**) Pokud povinný subjekt shledá, že nemůŽe poskytnout celé kopie smluv a jejich dodatky
zdůvodu, že obsahují informace, vjejichž poskytnutí povinnému subjektu brání zákon, žádám o
poskytnutí požadovaných informací v maximálním možném rozsahu.

V souladu s s 19 odst.4 správního řádu žádám o poskytnutí požadovaných informacív elektronické
podobě a jejich zas|ání na výše uvedenou e_mailovou adresu pro doručování.
V případě, že to umožňuje povaha posyktované informace žádám o poskytnutí zasláním
(hypertextorných) odkazů na konkrétní výše uvedené smlouvy.

S pozdravem,
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řad městské části Brno-Bohunice

Váš dopis č'j
Ze dne:
NaŠe č.j'
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
Počet listů:

BBOH|07214t21
RNDr. l. Šafránková
547 423827
547 352 946
safran kova@boh un ice. brno.cz
17.12.2021
1
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Žádost o poskytnutÍ informace - služby kybernetické bezpečnosti

VáŽenýĚ
k Vaší Žádosti týkající se služeb a činností spojených s kybernetickou bezpečností Vám
sdělujeme, že činnosti související s kybernetickou bezpečností zajišťujeme interně,
případně ve spolupráci s Magistrátem města Brna.

Na činnosti spojené s kybernetickou bezpečností nemáme uzavřeny žádné smlouvy
s externími dodavateli.

S pozdravem

lng. otakar Kamarád
tajemník UMC Brno-Bohunice

Telefon: 547 423 81O
Fax'.547 352946

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město
Příjmový účet: 19-519 086 0257/0100
Výdajový účet: 19-519 o81 021710100

lČo:44992785
DlČ: CZ44992785
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