
 
Informace k připravované veřejné zakázce 

 
Předkladatel materiálu Česká republika – Ministerstvo vnitra  

Zadavatel veřejné zakázky Česká republika – Ministerstvo vnitra  

Název veřejné zakázky „Zajištění provozu a dostupnosti portálu 
veřejné správy“ 

Předpokládaná hodnota bez DPH 40 155 157,- Kč bez DPH 

Identifikace dodavatele 
Předkladatel uvede označení dodavatele, je-li znám. 

Národní agentura pro komunikační a informační 
technologie, s. p., se sídlem: Praha 10 - Vršovice, 

Kodaňská 1441/46, IČO: 04767543 (dále jen „NAKIT“) 
 

Navrhovaný způsob zadání  
Odkaz na ustanovení ZZVZ, dle kterého má zadavatel 
v úmyslu postupovat. 

Ustanovení § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“) – vertikální spolupráce. 
 
Vzhledem k tomu, že NAKIT je ovládán Ministerstvem 
vnitra (dále jen „MV“), v NAKIT nemá majetkovou 
účast jiná entita, nežli jej ovládající veřejný 
zadavatel – MV a více než 80 % celkové činnosti 
NAKIT je prováděno při plnění úkolů, které mu byly 
svěřeny MV, nenaplňuje výše popsané zadání – 
uzavření smlouvy zákonnou definici zadání veřejné 
zakázky, neboť ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 
ZZVZ se jedná o tzv. vertikální spolupráci, 
která se nepovažuje za zadání veřejné zakázky. 
 

Předmět veřejné zakázky 
Předkladatel musí předmět veřejné zakázky vymezit 
dostatečně určitě a musí uvést všechny relevantní 
informace, na základě kterých si členové vlády vytvoří 
komplexní představu, čeho se má předkládaná 
veřejná zakázka týkat. 

Předmětem plnění této nadlimitní vertikální 
spolupráce je: 

1. Zajištění provozu a dostupnosti portálu veřejné 
správy: 
o proaktivní a reaktivní monitoring provozu 

a dostupnosti, 
o analýze logů a vyhodnocení plnění SLA 

parametrů, 
o vedení provozního deníku, 
o údržbě jednotlivých komponent včetně 

následujícího: 
� údržba a provoz kubernetes neboli 

open-source systému pro automatizaci, 
zavádění, škálování a správu 
kontejnerových aplikací, včetně 
včasných instalací bezpečnostních 
aktualizací a povyšování verzí 
kubernetes, 

� údržba a provoz databáze, včetně 
včasných instalací bezpečnostních 
aktualizací a povyšování verzí 
databázového serveru, 

� údržba a provoz webových serverů 



včetně včasných instalací 
bezpečnostních aktualizací a povyšování 
verzí webových serverů, 

� provádění upgradu dalších webových 
komponent, aktualizací, instalací záplat 
a nových verzí rozšíření a záloh, 

o realizace havarijních plánů, 
o realizace bezpečnostní politiky. 

2. Servisní služby: 
o nasazování nových verzí s možností roll-

back, 
o testování nových verzí, 
o provoz incident management systému, 
o řešení provozních problémů a incidentů, 
o provoz Service Desku s možností kontaktu e-

mailem. 
3. Reporting poskytovaných služeb: 

o pravidelné měsíční zprávy o provozu včetně 
popisu výše uvedených aktivit. 

4. Další úpravy systému vyplývající z provozu 
v rozsahu 100 MD (člověkodní) včetně: 
o úpravách pro zajištění souladu s právními 

předpisy. 
5. Aktualizace provozní dokumentace v souvislosti 

s rozvojem portálu veřejné správy včetně: 
o uživatelské příručky, 
o systémové příručky, 
o bezpečnostní dokumentace v souladu 

se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy, a vyhláškou 
č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu 
a obsah informační koncepce a provozní 
dokumentace a o požadavcích na řízení 
bezpečnosti a kvality informačních systémů 
veřejné správy (o dlouhodobém řízení 
informačních systémů veřejné správy), 
a vyhláškou č. 82/2018 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti. 

Způsob stanovení předpokládané hodnoty 
Předkladatel uvede postup při stanovení 
předpokládané hodnoty (např. způsob výpočtu, odkaz 
na znalecký posudek, průzkum trhu). 

Na základě cen ověřených dle Ceníku prací ICT 
(https://www.mvcr.cz/clanek/prehled-obvyklych-cen-
ict-praci.aspx). 

Ceny za MD se pohybují kolem mediánu obvyklých 
cen, max. dosahují úrovně horního kvartilu, a to 
limitně pouze v případě dodatečného drobného 
programátorského rozvoje). Ceny za MS Azure, SMS 
bránu či Key Vault odpovídají ceně, za kterou tyto 
služby běžně nabízí dodavatelé (např. Microsoft 
v případě MS Azure či Key Vault). 

Rozbor níže: 



Cena provozu je 40 155  156,96 Kč bez DPH na 24 
měsíců. Cenový rozpad: 

1. Drobný rozvoj: 1 200 000 Kč bez DPH (100 MD) – 
12 000 Kč/MD za rozvojové programátorské 
práce 

2. Provoz: 38 955 156,96 Kč bez DPH na 24 měsíců. 
Rozpad ceny (Kč bez DPH): 
• Credit MS Azure: 9 234 000 Kč bez DPH 
• SMS: 674 000 Kč bez DPH 
• Udržování SW PVS: 3 180 000 Kč bez DPH 
• Key Vault: 24 000 Kč bez DPH 
• Provoz NAKIT: 25 843 156,96 Kč bez DPH 

(3008 MD): 
o Tester senior – 96 MD (9 460,621 

Kč/MD) 
o Operátor specialista dohledového 

centra L2 –  431,76 MD (7 287,732 
Kč/MD) 

o Operátor specialista dohledového 
centra L2 – 414 MD (7 287,732 Kč/MD) 

o SLM manažer – 72 MD (11 461,368 
Kč/MD) 

o Senior specialista provozu – 480 MD 
(10 194,324 Kč/MD) 

o Specialista řízení provozu – 480 MD 
(8 993,832 Kč/MD) 

o Specialista řízení provozu – 480 MD 
(8 993,832 Kč/MD) 

o Bezpečnostní administrátor – 242 MD 
(10 149,540 Kč/MD) 

o Operátor L1 – 312 MD (6 290,076 
Kč/MD) 

 

Cena za měsíční provoz činí 1 623 131,54 Kč bez DPH. 

Délka trvání připravovaného smluvního vztahu 
Časové vymezení trvání veřejné zakázky. 

smlouva na 2 roky  

Termín uzavření smlouvy  
Termín, do kterého je třeba uzavřít smlouvu, aby 
nedošlo k ohrožení naplnění potřeby. 

únor 2019 

Skutečnosti prokazující oprávněnost použití 
navrhovaného postupu  
Předkladatel musí uvést všechny relevantní 
skutečnosti, z nichž vyplývá oprávněnost 
navrhovaného postupu a naplnění veškerých 
podmínek plynoucí pro zvolený postup dle ZZVZ. Má-li 
předkladatel k dispozici znalecké posudky potvrzující 
správnost jeho postupu, měl by tuto informaci 
v odůvodnění uvést. Předkladatel je také povinen 

Smlouva bude uzavřena za využití ustanovení § 11 
ZZVZ, když uzavření smlouvy tudíž vůbec nenaplňuje 
znaky zadání veřejné zakázky (§ 11 ZZVZ lze pojmout 
jako tzv. negativní vymezení veřejné zakázky). 
 
Základní podmínky pro užití ustanovení § 11 odst. 
1 ZZVZ jsou dány. Dle něj veřejný zadavatel musí 
splňovat následující: (i.) sám nebo společně s jinými 
veřejnými zadavateli ovládá tuto osobu obdobně jako 
své vnitřní organizační jednotky, (ii.) v takto ovládané 



uvést identifikační údaje dodavatele, s nímž hodlá 
uzavřít smlouvu, příp. okruh oslovovaných 
dodavatelů, není-li vybraný dodavatel znám. 

osobě nemá majetkovou účast jiná osoba 
než ovládající veřejný zadavatel nebo ovládající 
veřejní zadavatelé a (iii.) více než 80 % celkové 
činnosti takto ovládané osoby je prováděno při plnění 
úkolů, které jí byly svěřeny ovládajícím veřejným 
zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli 
nebo jinými právnickými osobami, které ovládající 
veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé rovněž 
ovládají jako své vnitřní organizační jednotky 
(dále jen „Podmínky“).  
 
MV ve vztahu k NAKIT Podmínky bezesporu naplňuje. 
Pro vyloučení všech pochybností odkazujeme 
zejména na Statut NAKIT, jenž je volně dostupný 
ve sbírce listin, a v kterém je mimo jiné stanoveno, že: 
(i.) zakladatelem NAKIT je MV, (ii.) jeho činností je 
mimo jiné koordinace výstavby neveřejných sítí 
v gesci MV, (iii.) ředitel NAKIT je jmenován ministrem 
vnitra atd. S ohledem na Statut NAKIT, jmenování 
a odvolávání jeho orgánů, majetkovou účast v NAKIT 
a skutečnost, že MV je i zakladatelem NAKIT tak nelze 
mít o naplnění podmínek dle § 11 odst. 1 písm. a) a b) 
ZZVZ pochyb. 
 
Dle předkladatele je pak nepochybně naplněna 
i podmínka dle § 11 odst. 1 písm. c) ZZVZ, totiž 
že NAKIT vykonává ve prospěch MV, více jak 80 % 
celkové své činnosti, což plyne mj. 
z potvrzení od samotného NAKIT, podle kterého 
se jedná o více než 94 % celkové činnosti NAKIT. 
(Příloha č. 3 - čestné prohlášení NAKIT) 
 
Na základě výše uvedených skutečností jsou mezi MV 
a NAKIT naplněny podmínky pro tzv. vertikální 
spolupráci upravenou § 11 ZZVZ.  
 
Smlouva bude uzavřena mezi MV a NAKIT. 
 

Zdůvodnění potřeby realizace 
Předkladatel uvede informace dostatečně 
zdůvodňující nezbytnost realizace předkládané 
veřejné zakázky. 

Smlouva zajistí správu a provoz portálu veřejné 
správy, a to celého řešení včetně informační 
a transakční části. Jelikož se v souladu se zákonem 
č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, jedná 
o významný informační systém, u kterého narušení 
bezpečnosti informací může omezit nebo výrazně 
ohrozit výkon působnosti orgánů veřejné moci, 
a protože pro zajištění bezproblémového chodu musí 
dojít k migraci informační části systému do prostředí 
hybridního cloudu, je zapotřebí zajistit služby 
kvalifikovaného správce a provozovatele. 
V ověřovacím provozu se aktuálně nachází transakční 
část portálu, jejíž kvalifikovaný provoz je nutné co 
nejdříve zajistit. 

Zvažované alternativy naplnění potřeby či cíle 
Předkladatel uvede popis možných alternativních 
řešení, včetně ekonomických aspektů jednotlivých 
variant. Z uvedených informací musí vyplývat, 

Předkládané řešení je nejvýhodnější z několika 
důvodů: 

• migrace a provoz obou částí Portálu veřejné 



z jakého důvodu je navrhovaný postup nejvhodnější 
(ve srovnání s alternativními variantami) a dále z něj 
musí vyplývat, proč nelze uskutečnit alespoň 
omezenou soutěž dodavatelů. 

správy ve společném prostředí pro zajištění 
nejvyšší možné bezpečnosti, kvality služeb 
a komunikace obou částí mezi sebou 
i s externími informačními systémy 
a komponentami, 

• zajištění přípravy na změnu Portálu veřejné 
správy na kritickou infrastrukturu veřejné 
správy přibližně v polovině roku 2019. 

Zadavatel potřebuje pro svou činnost vyplývající 
z organizačního řádu MV výkon odborné činnosti, 
přičemž potřebné lidské zdroje s odpovídající 
kvalifikací nemá k dispozici mezi svými kmenovými 
zaměstnanci. NAKIT je připraven požadované služby 
poskytnout, přičemž disponuje volnými kapacitami 
zkušených odborníků v oboru ICT, znajících činnost 
a projekty zadavatele (bez nutností např. jejich 
zaškolení nebo proškolení). Poskytnutí konzultačních 
služeb těmito odborníky umožní zadavateli vysoce 
odborné, nezávislé a kvalitní plnění v krátkých 
termínech. Provoz celého Portálu veřejné správy 
pod NAKIT byl vybrán z několika dalších konkrétních 
důvodů: 

• NAKIT aktuálně zajišťuje vývoj transakční 
části Portálu veřejné správy, 

• jako jeden z mála dodavatelů má zkušenosti 
s nasazováním informačních systémů 
veřejné správy do prostředí hybridního 
cloudu a zároveň disponuje lidskými zdroji, 
které jsou toto schopny zajistit, 

• provozuje a dále rozvíjí informační 
a komunikační infrastrukturu veřejné správy 
a datové sítě Ministerstva vnitra, na které je 
Portál veřejné správy napojen, a to včetně 
Centrálního místa služeb a Dohledového 
centra pro provoz ICT systémů 
a kybernetickou bezpečnost. 

Vývoj smluvního vztahu s dodavatelem  
Jestliže předkladatel hodlá uzavřít smlouvu se 
stávajícím dodavatelem (zejm. podle § 63 odst. 3 
písm. b) a c) ZZVZ), uvede stručný popis vývoje 
dosavadního smluvního vztahu, včetně souhrnné 
částky doposud realizovaných výdajů. 

Aktuálně se NAKIT podílí na implementaci transakční 
části portálu veřejné správy realizované v rámci 
projektu „Portál veřejné správy 2.0 – Portál občana“. 
S NAKIT je v rámci této realizace uzavřena rámcová 
smlouva na implementaci. 
Portál občana se aktuálně nachází v ověřovacím 
provozu, a to od 8. 7. 2018. Na pilotní verzi portálu 
občana, která ověřovacímu provozu předcházela, se 
podílel taktéž NAKIT, a to přibližně od počátku 
letošního roku. 



Další informace 
Předkladatel uvede případné další relevantní 
informace. 

Přiloženo: Prohlášení o poměru činností NAKIT 
vykonávaných ve prospěch Ministerstva vnitra České 
republiky (na vyžádání PS pro transparentní VZ). 
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