
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinný subjekt:
Dle doručení na podatelnu.

Žadatel:
Název:
Datum narozeni:
Trvalý pobyt:
Adresa pro doručování:

...................... 
... ... ........
...................... ...................
...............................................................

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějích předpisů, 
Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

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 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 
z důvodu, že obsahují informace, v jejichž poskytnutí povinnému subjektu brání zákon, žádám o 
poskytnutí požadovaných informací v maximálním možném rozsahu.

V souladu s § 19 odst. 4 správního řádu žádám o poskytnutí požadovaných informací v elektronické 
podobě a jejich zaslání na výše uvedenou e-mailovou adresu pro doručování.
V případě, že to umožňuje povaha posyktované informace žádám o poskytnutí zasláním 
(hypertextových) odkazů na konkrétní výše 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
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