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Brno 17. března 2021

Č.j.: 2175/2021-NÚKIB-E/210

Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen jako „NÚKIB“) obdržel dne 

3. března 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů. Tímto Vám sděluji, ve struktuře otázek dle Vaší žádosti, 

následující:

1) Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1. 1. 1993 do dne vyhovění žádosti?

Do dnešního dne nebyly zřízeny žádné příspěvkové organizace, ve smyslu ustanovení § 4 
odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ. 

2) Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. ZZVZ, byly 
povinným subjektem založeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?

Do dnešního dne nebyly zřízeny žádné právnické osoby, ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 
písm. e) bod 1. a bod 2. ZZVZ.

3) Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. 
ZZVZ byly povinným subjektem založeny, a to a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?

Do dnešního dne nebyly zřízeny žádné právnické osoby, které nespadají pod definici 
ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a 2. ZZVZ.

Nad rozsah Vašich dotazů Vám a na základě zásady dobré správy sděluji, že Národní úřad 
pro kybernetickou a informační bezpečnost vznikl 1. srpna 2017 na základě zákona 
č. 205/2017 Sb., kterým se změnil zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 
a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnost).

4) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě 
vertikální spolupráce dle § 11ZZVZ?

V kalendářním roce 2020 nebyly uzavřeny žádné veřejné zakázky na základě vertikální 
spolupráce podle ustanovení § 11 ZZVZ.

5) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě 
horizontální spolupráce dle § 12 ZZVZ?
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V kalendářním roce 2020 nebyly uzavřeny žádné veřejné zakázky na základě horizontální 

spolupráce podle ustanovení § 12 ZZVZ. 

6) Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 
s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZZVZ?

Označení Název veřejné zakázky Hodnota Smluvní strana

NÚKIBVZ2020011 Rozšíření stávající licence 
Splunk

15.600.000 Kč

(předpokládaná 
hodnota)

Service & Support spol. s.r.o., 
Zvonařka 408/16, Trnitá, 617 

00 Brno 
IČO 26911183

NÚKIBVZ2020001 Vzdělávání zaměstnanců 
NÚKIB v oblasti IT, 

projektového řízení a 
jiného řízení a 

kancelářských programů 
(části 1,4 a 6; části 2, 3, 5, 

7, 8 byly zrušeny)

6.819.748 Kč 
(předpokládaná 

hodnota)

Část 1, 6 – GOPAS, a.s., 
Kodaňská 1441/46, 101 00 

Praha
IČO 63911035

Část 4 – OKsystém a.s., Na 
Pankráci 1690/125, Nusle, 

140 21 Praha
IČO 27373665

Část 2, 3, 5, 7, 8 - zrušeno

NÚKIBVZ2019013 Dodávka on-line 
vzdělávacího portálu 

NÚKIB

4.354.000 Kč PragoData Consulting, s.r.o., 
Vranovská 1570/61, 

Husovice, 614 00 Brno
IČO 45280576

7) Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 
ZZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod 
výjimku dle § 29 písm. k) ZZVZ?

NÚKIB, jakožto zadavatel, ve všech zadávacích/výběrových řízeních u služeb, dodávek 

i stavebních prací maximalizuje své úsilí o zabezpečení veškerých zásad dle § 6 ZZVZ, tedy 

neděje se tak jen u zásady transparentnosti. Ve vztahu k Vaší žádosti uvádíme, že NÚKIB 

se vždy snaží zajistit – tedy samozřejmě i v případě veřejných zakázek malého rozsahu 

(dále jen jako „VZMR“) na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm. k) ZZVZ – 

průběh zadávacího/výběrového řízení takovým způsobem, který je férový a řádný a dále 

se snaží o to, aby takový postup v zadávacím/výběrovém řízení mohl být bez dalšího 

přezkoumatelný k tomu oprávněnými subjekty. Konkrétně zásadu transparentnosti u 

VZMR (pojímající i zakázky na právní služby) zajišťuje tak, že nad rámec svých povinností 

postupuje co nejvíce analogicky k ZZVZ, tj. užívá jeho institutů, požaduje prokázání širší 

kvalifikace, přezkoumává mimořádně nízkou nabídkovou cenu, dokumentuje svůj postup 

písemnými protokoly, záznamy atd.

https://www.govcert.cz/
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V souladu s usnesením Vlády ČR č. 467/2017 ve znění usnesení Vlády ČR č. 408/2018 
platí, že všechny VZMR s předpokládanou hodnotou nad 500.000 Kč bez DPH jsou 
zadávány prostřednictvím NEN, přičemž při zadávání veřejné zakázky je možné použít 
několik způsobů zadání, a to uzavřenou výzvou, otevřenou výzvou a otevřenou výzvou 
k podání žádosti o účast s následným jednáním. V případě uzavřené výzvy v rámci 
Záměru veřejné zakázky musí být osloveno nejméně pět potenciálních dodavatelů, kteří 
budou v rámci výběrového řízení osloveni. V případě otevřené výzvy platí, že nabídku 
může podat kdokoliv. Transparentnost je tedy zajištěna realizací v NEN, v případě 
uzavřené výzvy oslovením nejméně pěti potenciálních dodavatelů, zpracováním Záměru 
veřejné zakázky a vedením podrobné evidence.

8) Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?

Povinný subjekt nemá nadřízenou organizační složku státu. NÚKIB je ústředním orgánem 
státní správy ve svěřené působnosti. 

9) Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační 
struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců 
konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi 
nimi.

NÚKIB v rámci své činnosti zpracovává a pravidelně aktualizuje Organizační schéma, 
ze kterého je zřejmé, jaké odbory, sekce a oddělení jsou na NÚKIB zřízeny a jejich vztah 
nadřízenosti a podřízenosti. Aktuální organizační schéma je zveřejněno na webových 
stránkách NÚKIB, pro úplnost Vám přikládám přílohou. 

10) Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve 
smyslu § 214 povinný subjekt používá?

K tomuto dotazu uvádím, že NÚIKB internetové adresy profilu zadavatele zveřejňuje 
na svých webových stránkách. Pro úplnost přikládám odkazy:

Základní údaje o zadavateli | NEN (nipez.cz)

Přehled - E-ZAK Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (nukib.cz)

S pozdravem a přáním pěkného dne 

Mgr. Pavel Král

Ředitel odboru právního 

https://www.govcert.cz/
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-397624357/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-397624357
https://zakazky.nukib.cz/
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Obdrží: 

 datovou schránkou 

Vypraveno dne: 

viz časový údaj na obálce datové zprávy

https://www.govcert.cz/

