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Odpověď na žádost o poskytnutí informací 

 

, 

 

Technologická agentura České republiky obdržela dne 2. 10. 2013 Vaši žádost o poskytnutí 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“), ve 

které požadujete tyto informace:  

1. Jaký mailserver používá Váš povinný subjekt k ukládání a k organizaci emailové komunikace? 

Odpověď: Využíváme cloudových služeb společnosti Google. 

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? 

Odpověď: Využíváme cloudových služeb společnosti Google. Licence se nakupují pružně dle 
aktuálního počtu uživatelů – stejně tak probíhá i platba. Cena jedné roční licence je 40€ + 
DPH. V současné době má Technologická agentura 145 aktivních uživatelských licencí.. 
 

3. Jaký počet emailových schránek povinný subjekt užívá?  

Odpověď: 145 

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? 

Odpověď: Počet koncových stanic: 80 
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Antispam: součást cloudového řešení Google 

Antivir: Eset Endpoint Antivirus, platnost licence do: 30. 7. 2014, počet licencí: 80, cena: 
43 289,- Kč s DPH. Náklady na obnovení licencí: jedná se o budoucí rozhodnutí ve smyslu § 
2 odst. 4 Zákona. 

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? 
 
Odpověď: Antispam: součást cloudového řešení Google  

Antivir: Eset Endpoint Antivirus, platnost licence do: 30. 7. 2014, počet licencí zahrnut 
v licencích pro koncové stanice. Náklady na obnovení licencí: jedná se o budoucí rozhodnutí 
ve smyslu § 2 odst. 4 Zákona. 

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? 

Odpověď: Využíváme cloudových služeb společnosti Google.  

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? 

Odpověď: Povinný subjekt vydává k této části žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
v souladu s § 15 Zákona. 

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? 

Odpověď: Využíváme cloudových služeb společnosti Google.  
 

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. 

 
Odpověď: Nevyužíváme outsourcing. 

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. 

Odpověď: Povinný subjekt vydává k této části žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
v souladu s § 15 Zákona. 

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? 

Odpověď: Povinný subjekt vydává k této části žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
v souladu s § 15 Zákona. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Luděk Knorr 

ředitel Kanceláře TA ČR 

 

Příloha č. 1: Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

 




