Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ředitel
Pekařská 664/53, 656 91 Brno, Česká republika
Tel.: +420 543 181 111, Fax: +420 543 182 002, www.fnusa.cz

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ
O ODMÍTNUTÍ ČÁSTI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
Naše značka:

Vyřizuje:

INFO/2021/015/Lu

Žadatel:

,

nar.

V Brně dne 3. 1. 2022

,

bytem

,

,

e-mail:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, IČ: 00159816, se sídlem Pekařská 664/53, 656 91 Brno, jako subjekt
povinný dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jako „zákon“), rozhodla o žádostech žadatele ze dne 17. 12. 2021 takto:
I.

Žádosti žadatele se v části:


Žádám o 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.



Poskytnutí seznamu veřejných zakázek, který má povinný v úmyslu zahájit v roce 2022 – žadateli
postačí i pracovní označení veřejných zakázek a předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení.

odmítají.
II.

V rámci zbylého rozsahu žádostí o informace sdělujeme následující:


1. Žádám 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 poskytnutí kopií smluv a všech jejich dodatků s externími dodavateli, kteří pro
povinný subjekt služby a činnost kybernetické bezpečnosti zajišťují.

- Služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností si zajišťujeme svépomocí.


Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, uzavřených povinným
subjektem v období mezi 1. 1. 2019 až 30. 11. 2021.

- V daném období nebyla uzavřena smlouva, jejímž předmětem je poskytování právních služeb.


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.

- Přílohou přikládáme smlouvu o poskytování konzultačních služeb se spol. BROKER VISION
s.r.o.


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 případě, 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.

- Uložená data, která zpracováváme v rámci naší činnosti, uchováváme uložená na vlastních
úložištích.


2. Žádám o poskytnutí informace, 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.

- Za dané období nebylo zahájeno žádné jednací řízení bez uveřejnění.
O d ů v o d n ě n í:
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Povinný subjekt obdržel dne 17. 12. 2021 žádost o poskytnutí informace, resp. 6 žádostí, dokumentů obsahující
celkem 8 dotazů, evidovanou pod sp. zn. INFO/2021/015/Lu.
Odpověď na žádost požadoval Žadatel zaslat na uvedenou e-mailovou adresu.
Podle ust. § 15 odst. 1 zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení
žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti“.
Po posouzení obsahu podané žádosti o informace je nutno uzavřít, že Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně část
žádostí poskytne bezplatně a část žádostí je nutno odmítnout.
Povinný subjekt částečné odmítnutí žádosti žadatele posoudil následovně.
Žádosti o informace v části „Poskytnutí seznamu veřejných zakázek, který má povinný v úmyslu zahájit v roce
2022 – žadateli postačí i pracovní označení veřejných zakázek a předpokládaný termín zahájení zadávacího
řízení.“ vyhověno být nemůže a v této části tak musí být odmítnuta. Odmítnutí poskytnutí požadovaných informací
je z důvodu uvedeného v ust. § 2 odst. 4 zákona, kdy povinnost poskytovat informace se netýká vytváření nových
informací, neboť těmito informacemi povinný subjekt aktuálně nedisponuje (není schválen rozpočet na rok 2022,
všechny veřejné zakázky jsou uveřejňovány na profilu zadavatele-povinného subjektu, kdy v souladu se zásadami
transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Žádosti o informace v části „Žádám o 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.“ vyhověno být
nemůže a v této části tak musí být odmítnuta. Odmítnutí poskytnutí požadovaných informací je z důvodu
uvedeného v ust. § 11 odst. 2 písm. b) zákona, kdy požadované informace povinný subjekt v souladu se zákonem
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 požadované dokumenty uveřejňovány v registru
smluv.
Povinný subjekt na základě výše uvedeného části žádostí nevyhověl a v souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona
vydává ve lhůtě pro vyřízení žádosti toto rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí odvolání,
a to podáním učiněným u Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Odbor právních věcí, Pekařská 664/53, 656 91
Brno. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně odvolání spolu se spisovým materiálem postoupí k rozhodnutí
nadřízenému orgánu, kterým je Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví.

Ing. Vlastimil Vajdák
ředitel
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
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