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VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE                              NAŠE ZNAČKA                                                  VYŘIZUJE      V PRAZE - SUCHDOLE  DNE

      UMC P_SUCH 01498/2013               Krulíková                       15.7. 2013

Věc: Poskytnutí iformace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci informačních technologií MČ Praha-Suchdol

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 1.7. 2013 Vám sdělujeme odpovědi na Vaše otázky:

1. Úřad využívá mailserver svého dodavatele péče o IT. Dle sdělení dodavatele se jedná o Postfix pod Linuxem. 
2. Není nám známo - ochranu zajišťuje dodavatel. 
3. Povinný subjekt užívá cca 50 emailových schránek. 
4. Povinný subjekt (úřad MČ) užívá 19 koncových stanic  s následující ochranou: 
6 stanic Eset Endpoint antivirus, do 2.2.2014 – cena 3423 Kč bez DPH/1 rok za všechny licence včetně serveru
1 stanice Avast Internet Security 8.1, do 16.4.2016 – cena 1370 Kč bez DPH z a3 roky pro 1 licenci
ostatní stanice užívají bezplatnou licenci Microsoft Security Essential. 
Náklady na obnovení licencí budou stejné, pokud Eset a Alwil nezmění ceny. 
5. Server je chráněn jednou z licencí Eset Endpoint antivirus, do 2.2. 2014, cena viz bod 4. 
6. Povinný subjekt neužívá smartphony. 
7. Informaci nelze z důvodu obavy o narušení bezpečnosti poskytnout (viz rozhodnutí o částečném neposkytnutí
informace č.j. UMC P_SUCH 01583/2013) 
8. Uživatelé používají mailové klienty, důležitá data zálohují na vnitřní datové úložiště. 
9. Veškeré činnosti kolem správy IT smluvně zajišťuje externí dodavatel Ing. Josef Turchich-OmADeG, služby
uživatelům výpočetní techniky, náklady jsou podle objemu provedené práce, např. za 1. pololetí roku 2013 činily
náklady za služby cca 36 tisíc Kč. Web je spravován vlastními silami, úpravy provádí dodavatel Josef Chmel,
náklady dle rozsahu prací v řádu tisíců Kč za rok.
MČ dále využívá hostované systémy – spisová služba (e-spis-společnost ICZ a.s.) a GINIS JES (firma Gordic
spol. s r.o.) - služby zajišťuje hlavní město Praha.
10. Ano, využívá. 

Další informace k bodu 10 a 11 povinný subjekt poskytnout nemůže, protože by je měl spíše chránit, než
zveřejňovat, a k tomu vydal rozhodnutí o částečném neposkytnutí informace č.j. UMC P_SUCH 01583/2013. 
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