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1. Z Á K L A D N Í  P O D M Í N K Y  P R O J E K T U  

1.1. Úvodní informace o žadateli o stanovisko k projektu 
Tabulka 1: Úvodní informace o žadateli projektu: 
Organizace zpracovatele Ministerstvo vnitra, odbor 

eGovernmentu 
Praha, Nám. Hrdinů 3, 
140 21 

00007064 

Ředitel pro informatiku 
nebo Statutární zástupce 

Ing. Roman Vrba ředitel OeG MV roman.vrba@mvcr.cz 974817524 

Kontaktní osoba záměru Mgr. Tomáš Požár Referent tomas.pozar@mvcr.cz 974 816 628  
Architekt záměru Ing. Pavel Tesař konzultant pavel.tesar@mvcr.cz 737 283 403 
Datum vypracování žádosti: 6.11.2018  

 
Tabulka 2: Druh žádosti (žádost o stanovisko dle): 
Usnesení vlády č. 889, ze dne 2. listopadu 2015, ve znění pozdějších předpisů  Ano 
Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění 
pozdějších předpisů 

Ano 

1.2. Shrnutí charakteristik projektu 
Tabulka 3: Shrnutí charakteristik projektu: 
Název projektu: Zajištění provozu Informačního systému datových schránek po roce 2017 
Hlavní předmět 
projektu: 

Ministerstvo vnitra je správcem systému ISDS, provozovatelem ISDS je Česká pošta, s. p., 
na základě Smlouvy o poskytování služeb provozovatele Informačního systému datových 
schránek, uzavřené dne 27. ledna 2009 mezi Ministerstvem vnitra a Českou poštou, s. p., 
jejíž platnost je ohraničena koncem roku 2017. Z tohoto důvodu je nezbytné učinit kroky, 
které povedou k zabezpečení provozu ISDS i v období po roce 2017. 

Termín plánovaného zahájení realizace projektu (zahájení výstavby, je-
li součástí): 

2016 

Termín plánovaného dokončení realizace projektu (akceptace a 
uvedení do produkčního provozu): 

prosinec 2017 

Termín plánovaného zahájení provozu (spuštění produkčního provozu): leden 2018 
Termín plánovaného ukončení provozu (konec smluvního vztahu 
s dodavatelem): 

prosinec 2022 

Předpokládaný počet let využívání výstupů projektu (počet let od 
začátku využívání do konce využívání): 

5 

Možnost zveřejnění 
formuláře: 

Možno zveřejnit 
bez omezení 

V případě požadované 
anonymizace (nebo 
nemožnosti zveřejnění) 
vypište údaje a úpravy, aby 
bylo zveřejnění možné 
(případně proč není možné):  

 

Shrnutí shody se základními principy a standardy českého eGovernmentu: 
 Žádáte výjimku(y)? Ne Počet žádostí o výjimku v přílohách:  

Komentář 
k výjimkám: 

 

Určení: věcného správce, technického správce a provozovatele (pokud je předmětem více IS, klasifikujte 
hlavní a ostatní vysvětlete v tabulce 8) 
 Věcný správce: Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu 

Technický správce: Česká pošta, s.p., oddělení rozvoje produktů a služeb eGovernment 
Provozovatel: Česká pošta, s.p., oddělení rozvoje produktů a služeb eGovernment 
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Tabulka 3: Shrnutí charakteristik projektu: 
Realizační (implementační) výdaje v rámci projektu (součet hodnot ve 
sloupci 1 tabulky 57 v kapitole 3.2.1) v Kč bez DPH: 

156 mil. 

Provozní výdaje plánované v rámci projektu (součet hodnot ve sloupci 
2 tabulky 57 v kapitole 3.2.1) v Kč bez DPH: 

2 500 mil. 

5 leté TCO (součet hodnot ve sloupci 3 tabulky 57 v kapitole 3.2.1) v Kč 
bez DPH: 

2 500 mil. 

1.3. Popis, potřebnost a výstupy projektu 
Tabulka 4: Popis projektu: 
Popis výchozí situace projektu (tzv. As-Is): 
Provozovatelem ISDS je Česká pošta, s. p., na základě Smlouvy o poskytování služeb provozovatele 
informačního systému datových schránek, uzavřené dne 27. ledna 2009 mezi Ministerstvem vnitra a Českou 
poštou, s. p., (dále jen „Smlouva“), jejíž platnost je ohraničena koncem roku 2017. 
MV není vlastníkem žádné části ISDS (licence pro provoz ISDS, HW, SW apod.), je pouze konzumentem 
služeb, které poskytuje provozovatel. MV je nicméně vlastníkem uživatelských účtů, datových schránek, jejich 
obsahu i systémových záznamů. Dále má MV ve svém držení domény, na kterých je provozováno jak 
produkční, tak i testovací prostředí ISDS (mojedatovaschranka.cz a czebox.cz) a také produkční prostředí 
Portálu veřejné správy (gov.cz). 
Od roku 2013 byla dohodou obou stran stanovena cena za poskytování služeb provozovatele ISDS jako 
paušální odměna ve výši 500 mil. Kč bez DPH za rok. Odměna zahrnuje kromě provozu ISDS samotného i 
další služby, zejména provoz Portálu veřejné správy (dále jen „PVS“) a dále také provoz infolinky a technické 
podpory datových schránek, nepřetržitý provoz dohledového centra a aplikace Service Desk, výrobu 
přístupových údajů a provoz informačních webových stránek. Smlouva též pokrývá průběžnou úpravu služeb 
ISDS vyvolanou legislativními úpravami případně provozními potřebami. Smlouva dále obsahuje opční 
ustanovení, na jehož základě může MV vyzvat Českou poštu, s. p., k převodu licence ISDS, a to kdykoli do 
konce platnosti Smlouvy. 
S ohledem na platnou legislativní úpravu není možné svěřit provozování ISDS jinému subjektu. Ustanovení § 
14 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů, stanoví: „Provozovatelem informačního systému datových schránek je držitel poštovní 
licence.“. 
V případě, že by jiné (soukromé) subjekty získaly v budoucnu poštovní licenci k poskytování určitých 
poštovních služeb, by i nadále ISDS mohla provozovat jen Česká pošta, s. p., a to s ohledem na ustanovení čl. 
II odst. 4 zákona 221/2012 Sb., kterým se mění zákon o poštovních službách: „Pokud zvláštní právní předpisy 
za účelem zajištění jiných činností než poskytování poštovních služeb stanoví jako povinnou osobu držitele 
poštovní licence, rozumí se jí Česká pošta, s. p., popřípadě její právní nástupce.“.  
 
Popis projektu (tzv. To-Be): 
Záměrem MV je dosažení následujících cílů: 

a) Zajistit smluvně provoz i rozvoj ISDS od roku 2018 dále, a to buď na období několika let, nebo na 
neurčito. 

b) Dosáhnout citelného snížení nákladů na provoz ISDS. 
c) Nastavit transparentní pravidla stanovení ceny služeb mezi MV, provozovatelem i jeho případnými 

subdodavateli. 
d) Zachovat kontinuitu provozu ISDS bez narušení služeb využívaných širokou veřejností. 
e) Zajistit plnou technologickou neutralitu rozhraní ISDS. 

 
Důvod změny – označte všechny relevantní 
Legislativní důvody ☐ Konec licencí ☐ 
Modernizace, optimalizace řešení? (výsledky business analýz) ☐ Lepší nabídka trhu ☐ 
Požadavky zaměstnanců, uživatelů ☐ Konec podpory od dodavatele ☒ 

Konec podpory produktu ☐ Jiné (vysvětlete v tabulce 8) ☐ 
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Tabulka 4: Popis projektu: 
Přehled případných alternativ řešení rozdílných od „Popis projektu (tzv. To-Be)“ specifikovaném výše 
Byly zvažovány 4 varianty, vzniklé kombinací 2 základních rozhodnutí: 
- Změnit či nezměnit provozovatele (vyžaduje změnu legislativy) 
- Využít stávající řešení (a pořídit si k němu licenci) nebo vybudovat řešení nové. 
Posouzení 4 variant provedla poradenská společnost Deloitte. Následně byl návrh Ministerstva vnitra 
projednán na platformě RVIS a zvolená varianta „zachovat provozovatele i stávající řešení a pořídit k němu 
licenci“ byla po provedení vnitrorezortního i mezirezortního připomínkového řízení předložena Vládě ČR. Ta 
rozhodla svým Usnesením č. 676 z 27. července 2016 takto: 
Vláda 
bere na vědomí informace a důvody o zajištění provozu Informačního systému datových schránek (dále jen 
„ISDS“) po roce 2017 včetně analýzy variant budoucího provozního modelu ISDS, obsažené v části III a jejích 
přílohách materiálu čj. 736/16;  
schvaluje pro zajištění provozu ISDS po roce 2017 postup podle varianty B, což představuje model, kdy 
Ministerstvo vnitra bude nadále správcem ISDS, podnik Česká pošta, s. p., jakožto držitel licence, bude 
provozovatel ISDS, přičemž v rámci otevřeného výběrového řízení bude vybrán nejvhodnější subdodavatel 
ISDS a Ministerstvo vnitra využije svého opčního práva k zakoupení licence na ISDS; 
ukládá 

• ministru vnitra realizovat za účelem zajištění provozu ISDS po roce 2017 variantu B podle bodu II 
tohoto usnesení a před realizací zajistit její projednání s Evropskou komisí za účelem posouzení jejího 
souladu s právem Evropské unie, 

• místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí vyčlenit pro rok 2017 do rozpočtu kapitoly 
Ministerstva vnitra na základě jeho požadavku finanční částku potřebnou na zakoupení licence ISDS 
až do výše 189 mil. Kč. 

 
 

Tabulka 5: Přehled výstupů projektu: 
Označení výstupu Množství a 

jednotka 
Celková cena 
výstupu [Kč] 

Vysvětlení výstupu Rozsah změny 
pro SW 

Pořízení licence ISDS 1 max. 156 mil. Kč  Nový 
Zajištění služeb 
provozovatele  

5 let max. 2425 mil. 
Kč 

 Nový 

Projekty inovací a 
postupného rozvoje 

Zatím 3 známé 75 mil. Kč MEP, přihlašování NIA, 
navýšení limitu zprávy 

Nový 

1.4. Právní klasifikace předmětu projektu 
Tabulka 6: Klasifikace předmětu projektu dle zákonů eGovernmentu (pokud je předmětem více IS, 
klasifikujte hlavní a ostatní vysvětlete): 
Klasifikace Vyberte 
Druh informačního systému dle klasifikace 
zák. č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech VS 

Informační systém veřejné správy 

Je projektem agendový informační systém dle 
zák. 111/2009 Sb., o základních registrech 

Ano 

Budou předmětem projektu přijímány a 
odesílány datové zprávy dle zák. č. 300/2008 
Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů? 

Ano 

Druh informačního/komunikačního systému 
dle klasifikace zák. č. 181/2014 Sb., o 
kybernetické bezpečnosti 

Kritická informační infrastruktura 
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Tabulka 7: Vazba projektu na informace v Portálu veřejné správy 
Klasifikace Vyberte Vysvětlete 
Budou v Portálu veřejné správy (resp. 
v Portálu občana) popsány všechny 
související životní situace v souladu s 
vyhláškou č. 442/2006 Sb.? 

Ano  

Bude pro přístup občanů k el. službám 
úřadu využita struktura služeb v Portálu 
veřejné správy (resp. v Portálu občana)? 

Ano  

Budou projektem využívané formuláře při 
el. komunikaci s klienty VS dostupné s 
využitím struktury služeb v Portálu 
veřejné správy (resp. Portálu občana)? 

Ano  

 

Tabulka 8: Vysvětlení k základním podmínkám (nutným předpokladům dosažení cílů) projektu: 
 

 

2. A R C H I T E K T O N I C K É  I N F O R M A C E  O  
P R O J E K T U  

2.1. Dodržení architektonických principů NA VS ČR 
Odbor Hlavního architekta eGovernmentu MV předpokládá soulad projektu s principy Národní architektury veřejné 
správy ČR tak, jak jsou popsány v metodickém pokynu k formuláři. Případný nesoulad v návrhu je možný 
výhradně, pokud je k němu vyplněna žádost o výjimku, jejíž schválení bude rovněž předmětem posouzení. Otázky 
na doložení souladu s architektonickými principy jsou obsaženy průběžně v celém formuláři. 

2.2. Popis podstatných architektonických myšlenek spojených se záměrem 
uzavřít smlouvu 

 
Tabulka 9: Závazky žadatele vztahující se k použití formuláře typu B1: 
Závazek Popis Odpověď 

Prohlášení o respektování 
strategických cílů a 
architektonických principů 
eGovernmentu: 

V průběhu prací na provozu, podpoře, údržbě či legislativním 
rozvoji předmětného řešení, spojeného s uzavíranou rámcovou 
smlouvou, nevznikne žádná nová neshoda – odchylka od cílů 
Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy nebo od 
architektonických principů eGovernmentu. 

Ano, žádná 
nová 
neshoda 
nevznikne 

Prohlášení o závazku 
zpracovatele žádat o 
stanovisko HAeG 
k průběžným změnám 
řešení: 

Zpracovatel se touto žádostí zavazuje informovat Útvar 
hlavního architekta eGovernmentu prostřednictvím formuláře 
žádosti typu B2 o všech připravovaných změnách řešení, které 
budou mít dopad do architektury řešení a jeho shody 
s architekturou eGovernmentu a současně o všech úpravách 
řešení v rozsahu pracnosti rovném či větším 100 člověkodní (v 
souhrnu interních a externích) nebo v hodnotě vyšší než 1 mil. 
Kč. 

Ano, 
zavazujeme 
se 

Prohlášení o závazku 
zpracovatele žádat o 
stanovisko HAeG k cílové 
architektuře řešení a jeho 
roadmapě: 

Zpracovatel se touto žádostí zavazuje informovat Útvar 
hlavního architekta eGovernmentu prostřednictvím formuláře 
žádosti typu B3 nejpozději do roka ode dne schválení této 
žádosti o architektuře předmětného řešení, krytého rámcovou 
smlouvou. 

Ano, 
zavazujeme 
se 
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Tabulka 10: Způsob zajištění vedení dat s ohledem na otevřená data veřejné správy: 

Požadavek Použito Vysvětlení 

Zajištění přístupu k datům 

Budete mít zajištěn přístup k 
veškerým datům vedeným v 
databázích dotčených 
předmětem projektu ve strojově 
čitelném a otevřeném formátu? 

Ano  

Č. žádosti o 
výjimku: 

 

Budete mít výše popsaný 
přístup k datům zajištěn bez 
dodatečných finančních 
nákladů? 

Ano  

Č. žádosti o 
výjimku: 

 

Budete moci se zpřístupněnými 
daty libovolně nakládat? 

Ano  

Č. žádosti o 
výjimku: 

 

Publikace výstupů ve formátu otevřených dat 

Budou data vedená v 
databázích dotčených 
předmětem projektu 
zveřejňována jako otevřená 
data? 

Ano Data vedená v ISDS jsou z valné části 
neveřejná. Jako veřejná (a tedy otevřená) data 
publikujeme seznam držitelů datových schránek Č. žádosti o 

výjimku: 
 

Jaké datové oblasti plánujete zveřejňovat jako otevřená 
data, kdy a na jakém stupni otevřenosti? 

Ve formátu XML. 

 

Tabulka 11: Nakládání s osobními a citlivými údaji  
Způsoby identifikace subjektů (FO, PO) v informačním systému (AIFO, IČO, rodné číslo nebo jiný 
identifikátor) 
 
Způsoby zavedení základních principů práce s osobními a citlivými údaji dle GDPR: 
Zabezpečení 
zpracování: 

ISDS je součást kritické informační infrastruktury a jako takový je navržen velmi bezpečně. 
Prochází pravidelným bezpečnostním auditem. Podrobný popis vlastností ISDS je nad 
rámec tohoto formuláře.  

Právo na 
přístup: 

Uživatel ISDS má možnost zpracované osobní údaje zpřístupnit v  Klientském portále ISDS na stránce 
Nastavení > Osobní data. Stránka obsahuje údaje spojené s jeho identitou podle Registru obyvatel 
(jméno, datum narození, místo a okres nebo stát narození, občanství, adresa pobytu), a dále údaje 
spojené s jeho účty v ISDS (přihlašovací údaje, role a oprávnění ve schránce doručovací adresa, 
notifikační e-mail a telefonní číslo). Pro každý jednotlivý účet je uveden zdroj osobních dat. U uživatelů 
ISDS, kteří nejsou ztotožnění s Registrem obyvatel (tj. údaje v ISDS nesouhlasí se žádným záznamem 
v Registru obyvatel), obsahuje údaje v té podobě, v jaké je předal poskytovatel dat. 

Právo na 
opravu: 

Osobní i další údaje zpracovávané v ISDS jsou získávány automatizovaně z informačních systémů 
veřejné správy, zejména z Registru obyvatel, Registru osob a Rejstříku OVM. Chybný údaj je nezbytné 
opravit ve zdrojovém registru, do ISDS se oprava promítne obvykle s jednodenním zpožděním. Osobní 
údaje, které nejsou získávány automatizovaně z jiných informačních systémů veřejné správy, např. 
údaje pověřené osoby či administrátora, zadávané držitelem či administrátorem datové schránky, lze 
opravit.  Požadavek na opravu lze uplatnit u Správce ISDS případně prostřednictvím infolinky ISDS. 

Právo na 
výmaz: 

Osobní údaje jsou v ISDS zpracovány dle ust. § 14, § 14b a § 15 zákona č. 300/2008 Sb. za účelem 
řádného plnění povinností uložených Správci zákonem č. 300/2008 Sb. a ostatními právními předpisy. 
Právo na výmaz a omezení zpracování tedy nelze uplatnit. 

Právo na 
omezení 
zpracování: 

Toto právo nelze uplatnit, protože zpracování osobních údajů se provádí na základě zákonného 
požadavku. 

Právo na 
oznamovací 

Pokud se subjekt údajů obrátí na správce, bude mu odpovězeno úředním dopisem. 
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Tabulka 11: Nakládání s osobními a citlivými údaji  
povinnost:  
Právo na 
přenositelnost: 

Toto právo nelze uplatnit, protože zpracování osobních údajů se provádí na základě zákonného 
požadavku. 

 
Tabulka 12: Uveďte, které licence standardizovaných SW produktů budete pořizovat formou centrálních 
rámcových smluv zajištěných Ministerstvem vnitra. Pokud tento instrument nevyužijete, vysvětlete 
proč: 
Nepořizujeme žádné standardizované produkty. 

 

Tabulka 13: Shoda se strategickými dokumenty: 

Požadavek Odpověď Č. žádosti o 
výjimku 

Vysvětlení 

Je řešení v souladu 
s Informační koncepcí 
úřadu? 

Ano   

Je řešení v souladu 
s Informační koncepcí 
ČR? 

NEPOVINNÉ   

Je řešení v souladu 
s NAP? 

NEPOVINNÉ   

 

Tabulka 14: Vysvětlení dalších podstatných architektonických myšlenek spojených se záměrem typu B1 
 

2.3. Plán projektu 
Tabulka 15: Hrubý harmonogram předloženého projektu: 

Fáze / milník Začátek Konec Základní náplň Navazuje na 

Uzavření nové 
provozní smlouvy 

 únor 2018   

Nákup licence ISDS  prosinec 2017   

     
 

Tabulka 16: Projektový kontext předkládaného projektu (v rozvojovém programu, portfoliu úřadu): 

Předchozí projekty Popis návaznosti na předchozí projekty 

Předchozí smlouvy o provozu 
s Českou poštou s.p. 

 

  

Souběžné projekty Popis návaznosti na souběžné projekty 

  

  

Navazující projekty Popis návaznosti na budoucí projekty 
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Tabulka 17: Vysvětlení plánu projektu: 
 

3. D A L Š Í  Ú D A J E  O  P R O J E K T U  

3.1. Připravenost projektu k realizaci 

3.1.1. Majetkoprávní vztahy projektu 
Tabulka 18: Majetkoprávní vztahy: 

Podmínka Odpověď Poznámka (důvod) 

Budou vám udělena výhradní 
práva k užívání k dodávanému 
produktu? 

Ano  
vztahuje se k unikátnímu dílu tvořícímu ISDS 

Budou vám udělena nevýhradní 
práva k užívání k dodávanému 
produktu? 

Ne  
 

Budou práva k autorskému dílu 
nějak omezena (IČO, konkrétní 
uživatel, převoditelnost a další 
šíření, úpravy produktu, 
parametry…)? 

Ne  

 

Budete mít přístup ke zdrojovému 
kódu pro čtení? Ano   

Bude vám či třetímu subjektu 
umožněno provádět údržbu, měnit 
produkt, upravovat jej či 
rozšiřovat bez souhlasu 
dodavatele? 

Ano  

MV sice může měnit pořízený produkt, ale bez souhlasu 
provozovatele by pozměněnou verzi nemohlo nasadit do 
produkce.  

Budete mít přístup k aktuální 
technické dokumentaci produktu? Ano   

Obsahuje budoucí smlouva 
ujednání o vyloučení 
odpovědnosti za výpadky 
fungování? 

Ne  
 

Budou externí nákupy veřejně 
soutěženy? Ano   

3.1.2. Finanční připravenost projektu 
Tabulka 19: Finanční připravenost: 

Druh financování Odpověď Popis zajištění, získání financování 

Financování pomocí ESIF1 Ne  

Financování z vlastních zdrojů Ano  

Financování pomocí jiných 
externích zdrojů Ne  

                                                                 
1 Evropské strukturální a investiční fondy 
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3.1.3. Metodická připravenost projektu 
Tabulka 20: Metodické připravenost: 

Metodické zajištění Odpověď Popis  

Řízení pomocí metodiky (uveďte 
název) Ano Zákon o zadávání veřejných zakázek, interní pokyn ministra 

pro zadávání zakázek. 

Podpora od projektové kanceláře 
úřadu/resortu Ne  

Podpora od architektonické 
kanceláře úřadu/resortu Ne  
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3.2. Ekonomické parametry projektu  

3.2.1. Hodnota výdajů a ekonomická náročnost projektu 
Hrubý odhad hodnoty záměru nákupu služeb či investic (externích výdajů), souvisejících s informačními a 
komunikačními technologiemi (projektu). 
Plán předpokládané ekonomické náročnosti projektu založené na metodologii 5 letých celkových nákladů 
vlastnictví (tzv. Total Costs of Ownership) - účelové členění nákladů projektu. 

Tabulka 21: TCO: 

Souhrnná položka modelu 
TCO [Kč] bez DPH 

① Výdaje na 
realizaci 
(výstavbu) 
projektu 

② Výdaje na 
provoz a 
rozvoj (do 
konce aktuální 
smlouvy) 

③ TCO 5 
= ① + (②, 
přepočtené na 5 
let) 

Vysvětlení k položce 

Počet měsíců trvání fáze 12 60 72  

A. Předběžné analýzy (vč. 
rizik), tvorba zadání, výběr 
řešení, výběr dodavatele – 
náklady nákupního procesu  

    

B. Nákup SW a HW pro 
projekt 
(bez SaaS či PaaS) 

156 mil.  156 mil. <uveďte do tabulky 23 
nebo samostatné přílohy 
rozpad výdajů, pokud 
výdaj přesahuje 10% 
celkové ceny projektu a 
současně přesahuje 1 mil. 
Kč> 

C. Analýza, finální projekt, 
vývoj, implementace, školení 
uživatelů, zkušební provoz a 
testy, případně i migrace dat 
a akceptační audit  

   <při jakékoliv částce 
uveďte do tabulky 23 nebo 
samostatné přílohy 
seznam rolí s počtem 
člověkodnů a cenu za 
člověkoden> 

D. Provoz a podpora řešení 
HW a SW 
(bez SaaS či PaaS) 

 2 425 mil. 2 425 mil. <uveďte do tabulky 23 
nebo samostatné přílohy 
rozpad výdajů, pokud 
roční provoz a podpora 
přesahuje 20% celkové 
ceny řešení> 

E. Hardware/Software údržba 
a průběžné úpravy (bez SaaS 
či PaaS) 

   <uveďte do tabulky 23 
nebo samostatné přílohy 
rozpad výdajů, pokud 
roční údržba a průběžné 
úpravy přesahuje 20% 
celkové ceny řešení> 

F. Projekty postupné inovace 
a zlepšování (plánované) 

 75 mil. 75 mil.  

G. Projekty upgrade (pokud 
jsou plánovány) 

    

H. Zvýšené náklady užívání 
řešení vč. nákladů na 
přechod z předchozího řešení 
(pokud se vyskytnou) 

    

I. Útlum, konzervace a    <uveďte do tabulky 23 
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Tabulka 21: TCO: 

Souhrnná položka modelu 
TCO [Kč] bez DPH 

① Výdaje na 
realizaci 
(výstavbu) 
projektu 

② Výdaje na 
provoz a 
rozvoj (do 
konce aktuální 
smlouvy) 

③ TCO 5 
= ① + (②, 
přepočtené na 5 
let) 

Vysvětlení k položce 

ukončení řešení nebo samostatné přílohy 
rozpad výdajů, pokud 
útlum, konzervace a 
ukončení řešení přesahuje 
10% celkové ceny řešení> 

X. Licence, HW, provoz, 
podpora, údržba, průběžný 
rozvoj - vše v subskripci 
(pouze SaaS a PaaS) 

   <uveďte do tabulky 23 
nebo samostatné přílohy 
rozpad výdajů, pokud 
výdaj na SaaP a PaaS 
přesahuje 1 mil. Kč> 

Z. Ostatní nerozlišené režijní 
náklady  

   <uveďte do tabulky 23 
nebo samostatné přílohy 
rozpad výdajů, pokud 
výdaj na nerozlišenou režii 
přesahuje 0,5 mil. Kč> 

Celkem 156 mil. 2 500 mil. 2 156 mil.  
 

Tabulka 22: Popis funkčního celku, který je projektem rozšiřován či upravován (pokud existuje): 
 
Plánované 5leté externí výdaje celého funkčního celku (mimo tento 
projekt) [tis. Kč]: 

zanedbatelné 

 

Tabulka 23: Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti projektu: 
Kromě zásadních nákladů na pořízení licence a zajištění provozu vč. služeb rozvoje se nakupují certifikáty, 
udržují domény apod. Náklady nemáme přesně kvantifikovány, jedná však o pouhé desetitisíce korun. 

3.2.2. Personální náročnost projektu 
Tabulka 24: Odhady kapacitní náročnosti realizace projektu (korespondující s TCO): 

Interní / Externí zdroje Počet 
zúčast. 
osob 

Počet přepočtených 
úvazků (FTE) 

Vysvětlení rolí v projektu 

Interní zaměstnanci 
organizace 

bez 
dopadu 

 Projekt je realizován s využitím stávajících 
kapacit. 

Ostatní zaměstnanci VS   Zatím se neuvažují, uveďte, je-li pro projekt 
významné 

Externí dodavatelé   Uveďte jen, pokud v projektu objednáváte 
konkrétní objem hodin/dnů 

 

Tabulka 25: Odhady dopadů do změn počtu systemizovaných míst spojených s projektem: 

Kategorie systemizovaného místa Uvnitř 
úřadu 

Jinde ve 
VS 

Vysvětlení změny a umístění 
systemizovaných míst 

Pro realizaci projektu nejsou nejsou  

Pro vlastní výkon podpořené externí nejsou nejsou  
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Tabulka 25: Odhady dopadů do změn počtu systemizovaných míst spojených s projektem: 

Kategorie systemizovaného místa Uvnitř 
úřadu 

Jinde ve 
VS 

Vysvětlení změny a umístění 
systemizovaných míst 

veřejné služby 

Pro IT podporu provozu nejsou nejsou  
 
Tabulka 26: Vysvětlení a komentář k personální náročnosti projektu: 
 

3.3. Plán zavedení, údržby, dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu 
Tabulka 27: Plánovaný ověřovací provoz (před akceptací) jednotlivých výstupů projektu: 

Označení výstupu projektu Plánovaná doba ověřovacího provozu výstupu 
[týden] 

 není 

  
 

Tabulka 28: Plánovaná životnost jednotlivých výstupů projektu: 

Označení výstupu projektu Plánovaná 
životnost 
výstupu [rok] 

Popište plánované změny 

Poskytování služeb provozu 2022  

Licence ISDS 2022 V závislosti na budoucím rozhodnutí správce. 
 

Tabulka 29: Legislativní update: 
Bude podpora zahrnovat rovněž udržování řešení v souladu s novými právními 
předpisy (tzv. legislativní update)? 
Vysvětlete v jakém rozsahu: 

Jakým 
způsobem bude 
legislativní 
update hrazen? 

Smlouva umožňuje objednávat tzv. služby rozvoje v předpokládaném rozsahu 1000 MD / 
ročně. 

Součást smlouvy 
o provozu a 
podpoře 

 

Tabulka 30: Jak je zajištěn další budoucí rozvoj předmětné oblasti a její ICT podpory: 
Zajištění provozu po roce 2022 zatím nebylo správcem řešeno. 

 
Tabulka 31: Jak je zajištěno řízené ukončení životnosti jednotlivých výstupů projektu a případný 
přechod na další řešení, či případná výměna dodavatele nad stejným řešením (tzv. Exit strategie)? 
Zajištění provozu po roce 2022 zatím nebylo správcem řešeno. Smlouva obsahuje exit ustanovení včetně 
předání dat. 

 
  



 

13 
 

4. V Y J Á D Ř E N Í  K  B E Z P E Č N O S T N Í M  
A S P E K T Ů M  

Tabulka 32: Předkladatel prohlašuje, že předkládaný projekt bude realizován plně v souladu s níže 
uvedeným prohlášením: 
 Na základě požadavku bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb se zavazujeme, že implementací technických 
opatření uvedených v tomto projektu budou vytvořeny, respektive nebudou ovlivněny podmínky pro realizaci společných 
požadavků v informačním systému datových schránek předaných č. j. V1322/2016-BO/DO ze dne 5. prosince 2016.. 

5. U P O Z O R N Ě N Í  A  D O P O R U Č E N Í  
Tabulka 33:Upozornění a doporučení: 
 

6. P Ř Í L O H Y  
Tabulka 34: Přílohy: 
Typ Číslo a název přílohy Upřesnění žádostí o výjimky/přílohy 
Zvolte položku.   
Zvolte položku.   
Zvolte položku.   
Zvolte položku.   
Celkový počet 
příloh: 
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