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Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1215 ze dne 24. 5. 2021

                                                            I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

MHMP - INI 0040106 Zapojení úspory hospodaření z minulých let 8115 0 0932 40 305,50

C e l k e m 40 305,50

              II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

MHMP - INI 0040106 Datová centra 0932 40 305,50

C e l k e m 40 305,50

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Účel / Název akce ODPA POL UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
Odbor/Organizace Číslo akce

 Název akce ODPA

0000

Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347

Odbor/Organizace ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

006171 0

UZČíslo akce



Důvodová zpráva 

Radě hlavního města Prahy je tímto tiskem předkládán návrh na úpravu rozpočtu, spočívající 

ve zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru INI MHMP v roce 2021 dle přílohy č. 1 tohoto 

usnesení. 

Důvodem úpravy rozpočtu finančních prostředků byla časová náročnost schvalování 
předmětných veřejných zakázek v rámci připomínkového řízení v roce 2020 a zároveň 
redukce, spočívající ve snížení původně navrhovaného rozpočtu běžných výdajů odboru INI 
MHMP na rok 2021.  

Rozpočtová úprava spočívající v navýšení rozpočtu běžných výdajů odboru INI MHMP v roce 

2021 celkem ve výši 40 305,50 tis. Kč, bude realizována následovně: 

Běžné výdaje  

Datová centra - akce č. 0040106 – zvýšení o 13 698 tis. Kč 

Výdaje budou použity k realizaci VZ Zajištění zabezpečení technologické infrastruktury 

systémem pro správu administrátorských přístupů. 

Finanční prostředky na VZ byly alokovány již v rozpočtu běžných výdajů INI MHMP r. 2020, 

z důvodu složitosti schvalování však nebyla VZ v roce 2020 dokončena.  

Realizace vychází z ICT Koncepce MHMP na období 2019 – 2023, která byla schválena 

usnesením Rady HMP č. 75 ze dne 20. 1. 2020.  

Usnesením RHMP č. 2647 ze dne 13. 11. 2020 byl schválen záměr realizace veřejné zakázky: 

Finanční prostředky na VZ byly alokovány již v rozpočtu běžných výdajů INI MHMP r. 2020, 

z důvodu složitosti schvalování však nebyla VZ v roce 2020 dokončena. 

MHMP dnes provozuje rozsáhlou technologickou infrastrukturu, kde správu této technologické 

a aplikační infrastruktury dnes zajišťuje celá řada subjektů a osob. Cílem realizace této 

zakázky je zvýšení zabezpečení technologické infrastruktury tak, aby existoval centrální 

systém pro management přístupů k technologické infrastruktuře, umožnění kontroly všech 

přistupujících subjektů a v neposlední řadě zajištění logování aktivit v technologické 

infrastruktuře až do vizuální úrovně.  

Předmětem dodávky je dodání, implementace a správa systému pro správu 

administrátorských přístupů do infrastruktury nových datových center (DC4 a DC5), která 

zajistí sofistikovanou ochranu a zabezpečený uživatelský přístup administrátorů pro 

konfiguraci a provoz technologií a aplikací.  

Výsledkem bude, že veškerá serverová infrastruktura bude napojena do tohoto systému, který 

bude mít ve správě MHMP a nebude existovat jiný přístup, než přes tento systém. Systém 

bude spravovat na základě nastavení politiky veškeré přístupy, kde administrátor nebude mít 

přístup k heslům. 

 

 

 

 

 



Datová centra - akce č. 0040106 – zvýšení o 3 601 tis. Kč 

Výdaje budou použity k realizaci VZ Zajištění podpory archivačního softwaru. 

Záměr veřejné zakázky schválen usnesením RHMP č. 2031 ze dne 24. 9. 2020.  

Finanční prostředky na VZ byly alokovány již v rozpočtu běžných výdajů INI MHMP r. 2020, 

z důvodu složitosti schvalování však nebyla VZ v roce 2020 dokončena. 

Realizace vychází z ICT Koncepce MHMP na období 2019 - 2023, která byla schválena 

usnesením Rady HMP č. 75 ze dne 20. 1. 2020.  

Jedná se o technologický upgrade vycházející z provozních požadavků, který je uveden v 

kapitole 4 Oblast Datová centra Příloha ICT koncepce MHMP na období 2019-2023, Koncepce 

řízení infrastruktury ICT (datová centra, sítě a koncové stanice). 

Hlavní důvody k realizaci VZ: 

• Předmětem veřejné zakázky je prodloužení podpory archivačního software 

elektronické pošty (v prostředí MHMP dle ZKB významný informační systém) na 3 roky 

pro prostředí vysoké dostupnosti (HA) pro 2 datová centra. MHMP používá tuto 

technologii od roku 2016, kde v tomto případě se jedná o prodloužení maintenence 

archivačního software s kapacitou 1600 emailových klientů vycházejících z ukončené 

smlouvy INO/40/05/003231/2016.  Cílem této zakázky je zajistit nejen technologickou, 

ale dále technickou podporu na další období 3 let. 

Princip této technologie je automatické odkládání produkčních dat do archivních složek 

a tímto je zajištěna konstantní velikost produkčních dat a tím rychlá odezva systému, 

vyhledávání historických dat, logování a další funkce. Pomocí této technologie se 

shromažďují, kategorizují, indexují a uchovávají cílová data, kde cílem je vymáhat 

dodržování zásad a chránit podniková aktiva a zároveň snižovat náklady na 

uchovávání dat a zjednodušit správu. 

 

Datová centra - akce č. 0040106 – zvýšení o 8 900 tis. Kč 

Výdaje budou použity k realizaci VZ Zajištění podpory archivačního rozšíření 

technologické kapacity v datovém sále DC05. 

Záměr veřejné zakázky schválen usnesením RHMP č. 2256 ze dne 19. 10. 2020.    

Finanční prostředky na VZ byly alokovány již v rozpočtu běžných výdajů INI MHMP r. 2020, 

z důvodu složitosti schvalování však nebyla VZ v roce 2020 dokončena. 

Veřejná zakázka byla zadána v souladu s ICT Koncepcí MHMP na období 2019 – 2023, která 

byla schválena usnesením Rady HMP č. 75 ze dne 20. 1. 2020. Detail je uveden v kapitole 4 

Přílohy ICT koncepce MHMP na období 2019-2023 Koncepce řízení infrastruktury ICT (Datová 

centra).  

Hlavní důvody k realizaci VZ: 

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření technologické kapacity v datovém sále č. 1 DC5 

Chodov. 

Rozšíření technologického vybavení bude zajištěno vybudováním druhé uličky, obsahující 16 

rackových skříní a mezirackových chladicích jednotek s uzavřenou teplou uličkou a výfukem 

ochlazeného vzduchu do prostoru sálu. 



Magistrát hlavního města Prahy v současné době využívá pro provoz vlastních serverových 

technologií čtyři datová centra, kde ve dvou DC probíhá útlum provozu a do datových center 

DC4 a DC5 jsou všechny technologie a servery postupně migrovány a přesouvány. Z toho 

důvodu vzniká potřeba dalších fyzických prostor pro umístění všech technologií, a to 

především v DC5. DC5 je koncipováno jako centrum primární ve všech strategických 

alternativách dalšího rozvoje infrastruktury datových center HMHP, tj. ve vazbě zejména na 

další perspektivu využití DC4 KCP a dobudování DC3 Malovanka. 

Druhé aktuálně provozované datové centrum DC4 je umístěno v pronajatém datovém sále v 

prostorách Kongresového centra Praha a je koncipováno jako záložní centrum či pro balancing 

výkonu.  

Vzhledem k vyčerpání (červenec 2020) fyzických kapacit racků v DC5 Chodov v rámci 

probíhající migrace informačních systémů i podpůrných systémových prostředků vzniká 

potřeba vybudovat druhou uličku technologicky kompatibilní se současnou první uličkou. 

 

Datová centra - akce č. 0040106 – zvýšení o  14 106,5 tis. Kč 

Výdaje budou použity k realizaci VZ Obnova technologické podpory systému zabezpečení 

síťového prostředí. 

Hlavní důvody k realizaci VZ: 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění technologické servisní podpory výrobce pro 

technologii, která zabezpečuje ochranu síťového prostředí MHMP. 

Magistrát hlavního města Prahy využívá pro zabezpečení provozu síťového prostředí 

komplexní technologii, která je složena z několika dílčích celků, které zabezpečují jednotlivé 

části síťového prostředí. V roce 2021 bude končit podpora jednotlivých komponent v rozmezí 

od 31/3/2021 – 16/9/2021. Cílem této zakázky je sjednotit M&S u jednotlivých technologií tak, 

aby byla zajištěna kontinuita HW a SW podpory jako celku.  

Technologie jsou umístěny v DC4 a v DC5 – celkem 4 fyzické brány appliance next-generation 

firewall (NGFW) kombinuje tradiční firewallovovu technologie a další funkce efektivní obrany 

proti kyberhrozbám a 2 fyzické apppliance proti pokročilým hrozbám (ATP). Konfigurace a 

pravidla na těchto technologiích mimo jiné mají přímý dopad na nastavení, správu a provoz 

aplikací a koncových stanic. 

Důvody navýšení finančních prostředků: 

• redukce, spočívající ve snížení původního návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 

2021, což způsobilo nedostatek finančních prostředků k realizaci VZ, 

• záměr VZ k tisku R-39974 k uzavření Smlouvy o poskytování poradenské činnosti 

se společností Operátor ICT, a.s,   

- na základě této smlouvy bude společnost OICT poskytovat MHMP poradenství v 

oblasti ICT, jakož i v oblasti organizační, ekonomické, marketingové, právní a 

ochrany osobních údajů, a v oblasti projektového řízení, což jsou oblasti, v nichž 

má OICT rozsáhlé zkušenosti. 

Pro odbor INI MHMP se jedná o výdaje ve výši cca 15 000 tis. Kč za rok 2021, tyto 

výdaje však nejsou zahrnuty do výdajů schváleného rozpočtu INI MHMP r. 2021, 

tudíž jsou alokovány rozpočtovou úpravou z ostatních akcí běžných výdajů 

schváleného rozpočtu INI MHMP r. 2021. 
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