
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1189 
ze dne  24.5.2021 

k záměru odboru informatické infrastruktury MHMP na realizaci veřejné zakázky             
"Zajištění provozu a podpory programového vybavení SIEM" a k úpravě rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy v kap. 0932 v r. 2021 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  záměr realizace veřejné zakázky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  úpravu rozpočtu běžných výdajů INI MHMP dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I .   r o z h o d u j e  

o zahájení zadávacího řízení po splnění zákonných podmínek 

I I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - INI MHMP 

1.  realizovat zadávací řízení k veřejné zakázce "Zajištění provozu a podpory 
programového vybavení SIEM" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

Termín: 28.5.2021 

2.  revidovat Koncepci rozvoje zajištění kybernetické bezpečnosti IS/ICT, která je 
přílohou ICT koncepce MHMP na období 2019 - 2023 

Termín: 30.9.2021 

2.  primátorovi hl.m. Prahy 

1.  předložit Radě HMP návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele 

Termín: 12.7.2021 

2.  předložit Radě HMP ke schválení aktualizovanou Koncepci rozvoje zajištění 
kybernetické bezpečnosti IS/ICT, která je přílohou ICT koncepce MHMP na 
období 2019 - 2023 

Termín: 20.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2. tohoto usnesení 

Termín: 26.5.2021 

 

 
 
 
 
 

MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 
primátor hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  primátor hl.m. Prahy  
Tisk: R-40000  
Provede: MHMP - INI MHMP, primátor hl.m. Prahy, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Záměr realizovat veřejnou zakázku dle ustanovení Hlavy I., článek 6 písm. e) Pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy 

(nad 20 000 000 Kč bez DPH) 

 

Odbor MHMP: Informatické infrastruktury       Pořadové č. záměru: 4/INI/2021 

Název veřejné zakázky Zajištění provozu a podpory programového vybavení SIEM  

Předmět plnění Předmětem plnění připravovaného záměru je prodloužení 

provozu a podpory systému SIEM na 4 roky. MHMP dnes 

provozuje 4 významné informační systémy klasifikované dle 

zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 

souvisejících zákonů (ZKB). V tomto kontextu jsou na provoz 

a bezpečnost těchto systémů kladeny zákonné požadavky, které 

MHMP v oblasti SIEM zajišťuje více jak 3 roky.   

Systém SIEM a nadstavbové služby dnes tvoří klíčový nástroj 

pro vyhodnocování bezpečnostních událostí jak v technologické 

infrastruktuře, tak na úrovni bezpečnosti koncových uživatelů. 

Systém byl implementován pro MHMP a pro MPP (Městská 

policie Praha), kde předmětem projektu bude zajištění podpory 

pro obě organizace. 

Předmětem plnění připravovaného záměru jsou tyto služby pro 

MHMP a MPP:  

a) Služby základní podpory SIEM: 

o Poskytování služby HotLine/Helpdesk včetně servisní 

technické podpory SIEM dle parametrů SLA sjednaných 

touto Smlouvou.  

o Poskytování poradenských služeb prostřednictvím 

HotLine/Helpdesk při řešení běžných provozních 

problémů správců informačních systémů v pracovní 

dobu, tj. v pracovní dny od 8:00 – 18:00 hodin. 

o Poskytování služeb Správa provozu služby SIEM - 

bezpečnostního monitoringu (24/7/365), prostřednictvím 

vyhodnocovacího centra pro řešení incidentů. 

o Konzultační služby denně v pracovní dobu, tj. v pracovní 

dny od 8:00 – 18:00 hodin. 

o Podpora certifikovaného bezpečnostního konzultanta. 

o Poskytování služeb monitoringu a dohledových služeb 

nad platformou SIEM, tj. zaručený provoz, v režimu 

24/7/365, monitoringu nad dodaným HW/SW řešením). 

b) Podpora technologického prostředí SEIM: 

o Nezbytné pokrytí instalované báze formou dodávky 

podpory výrobce licencí SIEM. 
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o Pozáruční podpora výrobce na podkladový SIEM 

hardware – 7 ks podkladových serverů IBM Lenovo x 

3650M5 v režimu NDB fix. 

o Maintenance technologie SIEM - poskytování nových 

verzí SIEM a patchů dle aktuální technologické úrovně. 

CPV kód 06: Počítače a stroje na zpracování dat a datová média 

72261000-2 Podpora programového vybavení 

72250000-2: Systémové a podpůrné služby 

72220000-3: Systémové a technické poradenské služby 

Zastoupení zadavatele 

v řízení a zdůvodnění 

potřeby 

NE 

Zdůvodnění potřeby 

veřejné zakázky 

Zadavatel uzavřel, dne 07. 12. 2017, Smlouvu o dílo s názvem 

Dodávka, implementace a podpora nástroje na vyhodnocování 

bezpečnostních událostí SIEM z informačních systémů MHMP, 

jenž zahrnovala produktovou podporu řešení v délce trvání 36 

měsíců. Pro zajištění provozu systému byla uzavřena pod číslem 

INO/40/01/003437/2017 Smlouva o zajištění provozu a podpory 

programového vybavení. Tento M&S systému a jeho podpora 

byla následně prodloužena do 30/6/2021.  

Ke dni 30. 06. 2021 tedy skončí komplexní podpora 

softwarových licencí řešení SIEM, včetně podkladových 

operačních systémů a záruka hardwarové platformy SIEM, 

včetně zajištění podpory provozu systému.   

Jelikož není od 1. 7. 2021 zajištěná podpora a aktualizace licencí, 

nebude zajištěn pozáruční servis podkladového hardware SIEM, 

rozhodl se Zadavatel, s péčí řádného hospodáře a při zachování 

ochrany investovaných prostředků, vypsat veřejnou zakázku 

s cílem zajistit podporu systému SIEM. 

Analýza trhu o Datum vzniku analýzy trhu: 02/2021 

o Byly zohledněny zkušenosti z předchozích podobných 

zadávacích řízení? - ANO 

a) Smlouva INO/40/01/003437/2017  

b) Smlouva INO/40/01/003436/2017 

c) Smlouva INO/40/01/003496/2018 

o Výsledky průzkumu trhu: 

Zadavatel vycházel ze stávajících smluvních vztahů, která 

pokrývají požadované plnění - jak rozsahem služeb, tak správou 

zařízení a licencí. Tyto činnosti jsou vyhodnocovány na měsíční 

frekvenci, tj. Zadavatel vychází z dlouhodobé zkušenosti a bylo 

možné stanovit rozsah a předpokládanou hodnotu na základě 

těchto údajů. 

Byla použita 

předběžná tržní 

konzultace? 

NE – Není předmětné s ohledem na stávající zkušenosti MHMP. 
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Cíl veřejné zakázky Zajištění podpory systému SIEM na 48 měsíců: 

1. měsíc - tranzice 

2. – 47. měsíc - poskytování služby podpory 

48. měsíc - exit 

Koncepční materiál 

nebo rozhodnutí, na 

základě kterého se 

veřejná zakázka 

zadává 

ICT Koncepce MHMP na období 2019 – 2023, která byla 

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

Druh veřejné zakázky 

podle předmětu a 

předpokládané 

hodnoty  

veřejná zakázka na služby 

Nadlimitní 

Předpokládaná 

hodnota1 a datum 

stanovení 

38 205 920 Kč bez DPH 

03/2021 

Způsob stanovení 

předpokládané 

hodnoty2 

Předpokládaná hodnota byla zadavatelem stanovena v souladu 

s §16 odst. 6 a § 21 ZZVZ, a to na základě údajů a informací 

o dílčích veřejných zakázkách stejného či obdobného předmětu 

plnění pro stanovení rozsahu prací a výše ceny za člověkoden, 

pro ceny licencí / HW a M&S z dostupných ceníků distributorů 

technologie. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

a) Pro položky definované rozsahem v bodu a) Předmětu plnění 

stanovil zadavatel předpokládanou hodnotu dle smlouvy 

č. INO/40/01/003437/2017 Smlouva o zajištění provozu a 

podpory programového vybavení a dle Smlouvy č. 

INO/40/01/003496/2018 - 250 000 Kč + 99 000 Kč pro MMP / 

kalendářní měsíc plnění. Celková doba podpory 48 měsíců x 

349 000 Kč = 16 752 000 Kč. 

b) Vzhledem k tomu, že se jedná o standardní M&S známých 

komponent, cena byla stanovena na základě ceníkových cen 

z distributorské sítě: 

o SW licence -    x 48 měsíců = 19 869 920 

o HW podpora -  x 48 měsíců = 1 584 000 

Výsledná předpokládaná hodnota je 38 205 920 Kč bez DPH. 

Druh zadávacího 

řízení 

otevřené řízení 

 

 

 

 

 
1 Při stanovení předpokládané hodnoty byla brána v úvahu všechna možná spolu související plnění ve smyslu 

zejm. ust. § 16 a násl. ZZVZ; PH je stanovena v souladu s ustanovením § 16 a násl. ZZVZ; bližší údaje obsahuje 

dokumentace VZ. 
2 Zejm. s ohledem na ustanovení § 16 odst. 6 ZZVZ. 
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Požadavky na 

prokázání způsobilosti 

a kvalifikace 

Zadavatel požaduje prokázání veškeré základní způsobilosti 

stanovené  dle ust. § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle ust. § 

77 ZZVZ. Dále požaduje prokázání technické kvalifikace dle § 

79, odst. 1 písm. a b)  a d) ZZVZ.  

Dále se požaduje: 

a) Předložení partnerské smlouvy/certifikace se společností 

IBM, která prokáže oprávnění distribuovat, spravovat, 

rozvíjet a podporovat požadovanou platformu. 

b) Certifikace u  členů týmu: PRINCE2, TOGAF 9, ITIL, CISSP, 

Security QRadar SIEM, Security QRadar QVM, Security 

Guardium Data Protection. 

Způsob hodnocení Ekonomická výhodnost nabídky hodnocená na základě nejnižší 

nabídkové ceny. 

Kritéria hodnocení Nabídková cena (váha 100 %). 

Způsob financování Financování celkem ve výši 46 229 163,- Kč vč. DPH bude 

realizováno z rozpočtu odboru INI MHMP: 

r. 2021 

ORJ 0932 ODPA 6171 POL 6111 ÚZ 722 ORG  0041946 Kč 

24 042 603,- 

ORJ 0932 ODPA 6171 POL 5168  ORG 0041946 Kč 3 235 540,- 

r. 2022 

ORJ 0932 ODPA 6171 POL 5168  ORG 0041946 Kč 5 546 640,- 

r. 2023 

ORJ 0932 ODPA 6171 POL 5168  ORG 0041946 Kč 5 546 640,- 

r. 2024 

ORJ 0932 ODPA 6171 POL 5168  ORG 0041946 Kč 5 546 640,- 

r. 2025 

ORJ 0932 ODPA 6171 POL 5168  ORG 0041946 Kč 2 311 100,- 

 

K financování kapitálových výdajů v roce 2021 bude nutná 

rozpočtová úprava mezi položkami v rámci akce 0041946 

následovně: 

ORJ 0932 ODPA 6171 POL 6111 ÚZ 722 ORG  0041946   

+24 042 600,- Kč 

ORJ 0932 ODPA 6171 POL 6125 ÚZ 722 ORG  0041946    -

24 042 600,- Kč 

 

Předpokládaný termín 

zahájení řízení 

k veřejné zakázce 

květen 2021 

Předpokládaná doba 

realizace veřejné 

zakázky 

48 měsíců 
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Informace, zda se 

připouští varianty 

nabídky dle § 102 

ZZVZ 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

Odůvodnění 

nerozdělení nadlimitní 

veřejné zakázky na 

části 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozní podpory 

uceleného komplexního systému.  Zadavatel samotný předmět 

plnění na části nerozdělil, přičemž k tomuto kroku přistoupil 

z důvodu jeho komplexnosti a návaznosti jednotlivých částí 

předmětu veřejné zakázky. 

 

Odůvodnění použití 

jiných komunikačních 

prostředků při podání 

nabídky namísto 

elektronických 

prostředků 

Celé zadávací řízení bude realizováno v souladu se ZZVZ 

výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje 

Tender Arena. 

Odůvodnění 

neodeslání 

předběžného 

oznámení 

Předběžné oznámení je odesláno do Věstníku veřejných zakázek 

a do Úředního věstníku EU. 

Odůvodnění 

nejmenování komisí 

Pětičlenná komise bude jmenována v souladu s pravidly pro 

zadávání veřejných zakázek. 

 



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

INI MHMP 0040106 Datová centra 006171 000000 0932 -3 300,00

INI MHMP 0041946 Bezpečnost IS/ICT 006171 000000 0932 3 300,00

C e l k e m 0,00

Číslo akce ÚZ

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1189 ze dne 24. 5. 2021

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

 Název akce ODPA

Úprava rozpočtu běžných výdajů  - mimo pol. 5347

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
Odbor/Organizace ORJ



Důvodová zpráva k tisku R – 40000 

 

k záměru odboru informatické infrastruktury MHMP na realizaci veřejné zakázky „Zajištění 

provozu a podpory programového vybavení SIEM“ 

Předmětem připravovaného záměru je prodloužení provozu a podpory systému SIEM na 4 

roky.  

MHMP dnes provozuje 4 významné informační systémy klasifikované dle zákona č. 181/2014 

Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (ZKB). V tomto kontextu jsou 

na provoz a bezpečnost těchto systémů kladeny zákonné požadavky, které MHMP v oblasti 

SIEM zajišťuje více jak 3 roky.   

Realizace veřejné zakázky na zajištění provozu a podpory programového vybavení spadá do 

celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských 

částí na období do roku 2025, která byla schválena usnesením Rady HMP č. 2037 ze dne 28. 8. 

2018. - Koncepce popisuje princip rozvoje IT systémů jako celek, nejsou zde detailně rozepsány 

jednotlivé technologie, ale jejich vzájemné vazby a vlivy. Zařazení systému SIEM je uvedeno 

v kapitole 4.4 Přehled projektových záměrů MHMP s cílem optimalizace IT architektury. 

Zařazení informačních systémů do správy a monitoringu IT infrastruktury (SIEM) probíhá 

primárně dle jejich kritičnosti. Z pohledu Zákona o kybernetické bezpečnosti se jedná 

především o informační systémy naplňující kritéria o významných informačních systémech 

(VIS), kterými v prostředí MHMP jsou:  

• GINIS ekonomický systém, GINIS Spisová služba, Portál Praha.eu, Elektronická 

pošta 

 

Postupně jsou do bezpečnostního monitoringu a správy napojovány další klíčové informační 

systémy, jejichž výběr vychází z aktuálního hodnocení rizik dopadové analýzy (BIA). 

 

Systém SIEM a nadstavbové služby dnes tudíž tvoří klíčový nástroj pro vyhodnocování 

bezpečnostních událostí jak v technologické infrastruktuře, tak na úrovni bezpečnosti 

koncových uživatelů. Systém byl implementován pro MHMP a pro MPP (Městská policie 

Praha), kde předmětem projektu bude zajištění podpory pro obě organizace. 

 

Předpokládaná hodnota je 38 205 920 Kč bez DPH. 

Veřejná zakázka bude zadána v rámci otevřeného výběrového řízení. 

Financování celkem ve výši 46 229 163,- Kč vč. DPH bude realizováno z rozpočtu odboru INI 

MHMP: 

r. 2021 

Licence SIEM: 



ORJ 0932 ODPA 6171 POL 6111 ÚZ 722 ORG  0041946 Kč 24 042 603,- 

Podpora systému SIEM: 

ORJ 0932 ODPA 6171 POL 5168  ORG 0041946 Kč 3 235 540,- 

Financování bude zajištěno rozpočtovou úpravou z akce 0040106_Datová centra, viz příloha 

č.  2  k usnesení tohoto tisku. 

Důvodem rozpočtové úpravy je nedostatek finančních prostředků na akci 

0041946_Bezpečnost IS/ICT, tento stav je způsoben redukcí návrhu rozpočtu na rok 2021, 

spočívající ve snížení schváleného rozpočtu akce, oproti původnímu návrhu. 

r. 2022-2025 

Podpora systému SIEM: 

ORJ 0932 ODPA 6171 POL 5168  ORG 0041946 Kč 18 951 020,- 

Rozpis financování v jednotlivých letech, viz záměr veřejné zakázky. 

 

Záměr této veřejné zakázky byl schválen komisí RHMP pro ICT na jejím 19. jednání dne 

16.03.2021. 

 

Přílohy důvodové zprávy: 

Příloha č. 1 k důvodové zprávě - Záznam o stanovení předpokládané hodnoty 

Příloha č. 2 k důvodové zprávě - Zápis z jednání komise RHMP pro ICT 

Příloha č. 3 k důvodové zprávě - Informace o investiční akci 

 


	Usnesení č.1189
	Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP - Záměr
	Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP - Rozpočtová úprava

	Důvodová zpráva



