
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí 
následujících údajů : 
 
"1. Počet zaměstnanců organizace : 
a. V závěru roku 2009 : 
b. V současnosti: 
 
2. Jakým způsobem byla ve vaší organizaci zajištěna funkcionalita dohledového systému 1 
v listopadu v roce 2009 '; 
O Tato funkcionalita nebyla zajištěna, organizace nevyužívala žádné dohledové služby 
O Na základě smlouvy o dodávce dohledových služeb externím dodavatelem (tj. software i provoz 
systému byly předmětem dodavatelských služeb, nebo tyto služby byly součástí plnění, tj. jako dílčí 
plnění, v rámci rozsáhlejší dodavatelské smlouvy na služby) 
O Na základě dílčí smlouvy o dodávce dohledových služeb externím dodavatelem (tj. licence software 
dohledového systému pořídila organizace dodavatelsky a konfiguraci systému a provoz zajišťují 
interní zaměstnanci organizace) 
O Na základě samostatného řešení bez dodavatelské pomoci, tj. řešení realizované výhradně interními 
zaměstnanci na bázi Nagios/Centreon (tj. organizace využívala software na základě licence GPL, 
instalaci,konfiguraci a provoz zajišťovali interní zaměstnanci organizace) 
O Žádná z výše uvedených možností 
 
 
3. Jakým způsobem je ve vaší organizaci zajištěna funkcionalita dohledového systému v současnosti ': 
O Tato funkcionalita není zajištěna, organizace nevyužívá žádné dohledové služby 
O Na základě smlouvy o dodávce dohledových služeb externím dodavatelem (tj. software i provoz 
systému jsou předmětem dodavatelských služeb, nebo tyto služby jsou součástí plnění, tj. jako dílčí 
plnění, v rámci rozsáhlejší dodavatelské smlouvy na služby) 
O Na základě dílčí smlouvy o dodávce dohledových služeb externím dodavatelem (tj. licence software 
dohledového systému pořídila organizace dodavatelsky a konfiguraci systému a provoz zajišťují 
interní zaměstnanci organizace) 
O Na základě samostatného řešení bez dodavatelské pomoci, tj. řešení realizované výhradně interními 
zaměstnanci na bázi Nagios/Centreon (tj. organizace využívá software na základě licence GPL, 
instalaci,konfiguraci a provoz zajišťují interní zaměstnanci organizace) 
O Žádná z výše uvedených možností". 
 
  
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
Telefon: 257043399  Fax: 257049272 
 
 
                   V Praze dne 9.4.2014 
                   Č. j.: MF-32201/2014/2102/384IK 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Na Ministerstvo financí bylo dne 25. března 2014 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, které jste na základě výzvy upřesnil dne 2. dubna 2014. Požádal 
jste o poskytnutí následujících informací: 

"1. Počet zaměstnanců organizace : 

a. V závěru roku 2009 : 

b. V současnosti: 

2. Jakým způsobem byla ve vaší organizaci zajištěna funkcionalita dohledového systému 1 

v listopadu v roce 2009 '; 

O Tato funkcionalita nebyla zajištěna, organizace nevyužívala žádné dohledové služby 

O Na základě smlouvy o dodávce dohledových služeb externím dodavatelem (tj. software i 
provoz systému byly předmětem dodavatelských služeb, nebo tyto služby byly součástí 
plnění, tj. jako dílčí plnění, v rámci rozsáhlejší dodavatelské smlouvy na služby) 

O Na základě dílčí smlouvy o dodávce dohledových služeb externím dodavatelem (tj. licence 
software dohledového systému pořídila organizace dodavatelsky a konfiguraci systému a 
provoz zajišťují interní zaměstnanci organizace) 

O Na základě samostatného řešení bez dodavatelské pomoci, tj. řešení realizované výhradně 
interními zaměstnanci na bázi Nagios/Centreon (tj. organizace využívala software na základě 
licence GPL, instalaci,konfiguraci a provoz zajišťovali interní zaměstnanci organizace) 

O Žádná z výše uvedených možností 

3. Jakým způsobem je ve vaší organizaci zajištěna funkcionalita dohledového systému v 
současnosti ': 

O Tato funkcionalita není zajištěna, organizace nevyužívá žádné dohledové služby 

O Na základě smlouvy o dodávce dohledových služeb externím dodavatelem (tj. software i 
provoz systému jsou předmětem dodavatelských služeb, nebo tyto služby jsou součástí plnění, 
tj. jako dílčí plnění, v rámci rozsáhlejší dodavatelské smlouvy na služby) 



O Na základě dílčí smlouvy o dodávce dohledových služeb externím dodavatelem (tj. licence 
software dohledového systému pořídila organizace dodavatelsky a konfiguraci systému a 
provoz zajišťují interní zaměstnanci organizace) 

O Na základě samostatného řešení bez dodavatelské pomoci, tj. řešení realizované výhradně 
interními zaměstnanci na bázi Nagios/Centreon (tj. organizace využívá software na základě 
licence GPL, instalaci,konfiguraci a provoz zajišťují interní zaměstnanci organizace) 

O Žádná z výše uvedených možností". 

 Do formuláře, který jste zaslal v příloze své žádosti, Vám byly doplněny odpovědi  
k jednotlivým dotazům. Výše uvedený formulář zasílám v příloze tohoto dopisu. 

 

 

 

 



Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí

následujících údajů:

1. Počet zaměstnanců organizace: /0
a. V závěru roku 2009 : -I f7 I
b. V současnosti: ,fJ.J:.J /1:.J/ J'. it7lf)

2. Jakým způsobem byla ve vaší organizaci zajištěna funkcionalita dohledového systému 0)

v listopadu v roce 2009 U):

O Tato funkcionalita nebyla zajištěna, organizace nevyužívala žádné dohledové služby

~ Na základě smlouvy o dodávce dohledových služeb externím dodavatelem (tj. software i
provoz systému byly předmětem dodavatelských služeb, nebo tyto služby byly součástí
plnění, tj. jako dílčí plnění, v rámci rozsáhlejší dodavatelské smlouvy na služby)

O Na základě dílčí smlouvy o dodávce dohledových služeb externím dodavatelem (tj. licence
software dohledového systému pořídila organizace dodavatelsky a konfiguraci systému a
provoz zajišťují interní zaměstnanci organizace)

O Na základě samostatného řešení bez dodavatelské pomoci, tj. řešení realizované výhradně
interními zaměstnanci na bázi Nagios/Centreon (tj. organizace využívala software na základě
licence GPl, instalaci,konfiguraci a provoz zajišťovali interní zaměstnanci organizace)

O Žádná z výše uvedených možností

3. Jakým způsobem je ve vaší organizaci zajištěna funkcionalita dohledového systému
v současnosti

U

) :

O Tato funkcionalita není zajištěna, organizace nevyužívá žádné dohledové služby

O Na základě smlouvy o dodávce dohledových služeb externím dodavatelem (tj. software i
provoz systému jsou předmětem dodavatelských služeb, nebo tyto služby jsou součástí
plnění, tj. jako dílčí plnění, v rámci rozsáhlejší dodavatelské smlouvy na služby)

~ Na základě dílčí smlouvy o dodávce dohledových služeb externím dodavatelem (tj. licence
software dohledového systému pořídila organizace dodavatelsky a konfiguraci systému a
provoz zajišťují interní zaměstnanci organizace)

O Na základě samostatného řešení bez dodavatelské pomoci, tj. řešení realizované výhradně
interními zaměstnanci na bázi Nagios/Centreon (tj. organizace využívá software na základě
licence GPl, instalaci,konfiguraci a provoz zajišťují interní zaměstnanci organizace)

O Žádná z výše uvedených možností

dne r f.k/f; ,
Informace poskytl (organizace 1 útvar) : fO - tfdrft71 }('J/c1/21;a./ ;, .JJ -tyt:T6?)z 1/11,;2/ /a ll-{)j/(J,,(;

/ /cr 4eS02k<.
*) Dohledovým systémem 1služba zajišťuje neustálý přehled o stavu informačních systémů a
technologických zařízení (servery,routery,služby atd.). Součástí služby dohledu je zpravidla rovněž
upozornění (SMS, email a podobně) na případné disfunkce sledovaných oblastí, zaznamenávání stavu
v čase, vyhodnocování dostupnosti, měření propustnosti zařízení atd.
**) zaškrtnout křížkem příslušnou volbu
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