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

 

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne  

8. 10. 2013, Vám zasílám následující informace. 

1. Jaký mailserver používá Váš povinný subjekt k ukládání a k organizaci emailové 
komunikace?  
- Postfix – opensource 

2. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění antivirové a antispamové 
ochrany mailserveru? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence 
tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto 
licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové 
období?  
- ClamAV - opensource, SpamAssassin – opensource. Náklady na pořízení 
nejsou, časové období není omezeno. Náklady na obnovení licencí pro další 
období nepředpokládáme. 

 
3. Jaký počet emailových schránek povinný subjekt užívá? 

- do 300 
 

4. Jaký počet koncových stanic povinný subjekt užívá? Jaký produkt používá povinný 
subjekt k zajištění antivirové a antispamové ochrany jednotlivých koncových stanic? 
Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v 



jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte 
náklady na obnovení licencí na další následující časové období?  
– Licence pro 300 PC, Eset BE Antivirus, Eset EndPiont Antivirus. Licence má 
platnost dva roky, pořizovací cena licencí byla Kč 175 401,-. Předpokládána je 
obdobná cena jako v tomto období. Licence vyprší 2. 1. 2015. Náklady na 
obnovení licencí pro další období nejsou známy, protože budou vycházet z 
výsledku veřejné soutěže. 
 

5. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění antivirové a antispamové 
ochrany serverů? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto 
produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence 
vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?  
– Eset File Security. Licence pořízena společně s licencemi pro ochranu 
koncových stanic na 2 roky, pořizovací cena licencí byla Kč 175 401,-. Licence 
vyprší 2. 1. 2015 Náklady na obnovení licencí pro další období nejsou známy, 
protože budou vycházet z výsledku veřejné soutěže. 
 

6. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění správy a ochrany dat v 
smartphonech Vašeho subjektu? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt 
zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k 
jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další 
následující časové období?  
– FSecure, 8 licencí na dva roky v celkové ceně Kč 11 200,-. Licence nebyly 
aktivovány v jeden okamžik, vyprší v průběhu října a listopadu 2014. Náklady na 
obnovení licencí pro další období nejsou známy, protože budou vycházet z 
výsledku veřejné soutěže. 
 

7.  Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění ochrany/šifrování dat v 
noteboocích Vašeho subjektu? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny 
licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu 
tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové 
období?  
- nepoužíváme. 
 

8. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění archivace emailů? Uveďte na 
jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a 
za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na 
obnovení licencí na další následující časové období?  
- GNU/Linux – opensource. Náklady na pořízení nejsou, časové období není 
omezeno. Náklady na obnovení licencí pro další období nepředpokládáme. 
 

9.  Pokud Váš povinný subjekt nespravuje informační technologie pouze vlastními silami, 
a využívá outsourcingu, jaké činnosti v oblasti správy informačních technologií jsou 



zajištěny formou outsourcingu, dále uveďte poskytovatele služby a náklady na 
zajištění služby u jednotlivých poskytovatelů zvlášť.  
- nevyužíváme 
 

10. Využívá Váš povinný subjekt řešení dvoufaktorové autentizace pro přístup k 
aplikacím? Pokud ano, uveďte jaké řešení dvoufaktorové autentizace je povinným 
subjektem užíváno, dále uveďte, na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence 
tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto 
licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období. 
- Používáme systém SmartCard (300 ks), přihlašování k OS a aplikacím pomocí 
AD OS Windows Server. Pořizovací cena Kč 492 660,-, licence časově neomezena. 
 

11. Provádí Váš povinný subjekt periodické testy zranitelností perimetru? Pokud ano 
uveďte, kdy byl proveden poslední externí test zranitelností perimetru povinného 
subjektu, kdo tento test provedl, v jakém rozsahu (počet IP adres/aplikací) a jaké byla 
celkové náklady takového testu?  
– Ano. Poslední externí test byl proveden v březnu 2009 společností AEC spol.  
s r. o. z rozsahu 28 IP adres. Náklady testu byly Kč 214 200,-. 
 

 
 
S pozdravem  


