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Vyřizuje: Ing. Josef Vamberský –  
                       bezpečnostní a krizový manažer 
Tel.: +420 466011136, 727 851 941 
Fax: +420 466 650 536 
E-mail:             josef.vambersky@nempk.cz 

Datum: 4. 2. 2021 

  

 

Referenční list 

Software SOS Nemo byl v naší společnosti implementován v roce 2016. Původně měl sloužit zejména pro 

havarijní a bezpečnostní management, k vyhlašování a zaznamenávání průběhu řešení mimořádných a 

krizových událostí a k předávání tísňových informací. Postupně byl ale, dle našich požadavků, rozšířen o 

další moduly a agendy komplexně pokrývající např. oblasti řešení nežádoucích událostí, pracovních úrazů, 

stížností, plánování a provádění interních auditů, atd. V rámci nežádoucích událostí a jejich hlášení na ÚZIS 

ČR software SOS Nemo v roce 2019 zcela nahradil původní, nevyhovující aplikaci společnosti InAVERZ. 

Software SOS Nemo je od počátku nasazen v rámci všech 5 nemocnic začleněných do společnosti NPK 

(Pardubice, Chrudim, Svitavy, Litomyšl, Ústí nad Orlicí), pracuje v režimu 24/7 a je aktivně využíván 

stovkami uživatelů z řad zdravotnického i nezdravotnického personálu. Všem zaměstnancům poskytuje on-

line informace na jednom místě, zjednodušuje vzájemnou komunikaci a usnadňuje každodenní práci. 

I přes svou komplexnost nevyžaduje software SOS Nemo žádné zvláštní nároky na IT infrastrukturu 

a údržbu. Veškerá data jsou spravována a jsou majetkem naší společnosti. Díky jednoduchému 

a přehlednému ovládání proběhlo zavedení systému velmi snadno a zaškolení pro nové zaměstnance jsme 

schopni provádět vlastními silami. Na základě dobré spolupráce se společností SATTURN HOLEŠOV spol. 

s r.o. pokračujeme v rozšiřování funkčních možností tohoto software. 

 

V Pardubicích, dne 4. 2. 2021       Ing. Josef Vamberský 

   Bezpečnostní a krizový manažer NPK 

       vedoucí odboru bezpečnosti 

     a krizového managementu NPK 

Jaromír TOMŠŮ   
jednatel společnosti 
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.  
tomsu@satturn.cz | +420 573 398 723 
www.satturn.cz 
 




