
Žádost o informaci doručena dne 1. 8. 2013, 

odpověď odeslána dne 6. 8. 2013 pod                       

č. j. 39326/2013-640000-11  

Fyzická osoba XXXXXX XXXX žádá v souladu  s ustanovením § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací: ve věci vymáhání daňových nedoplatků 

Celní úřad pro Zlínský kraj (dále jen „celní úřad") obdržel dne 1. 8. 2013 podání označené jako: 

„Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb".  

Celní úřad Vaši žádost posoudil a podle § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona  

Vám požadovanou informaci poskytuje.  

Dotaz: 

1) Jaký mailserver používá Váš povinný subjekt k ukládání a k organizaci emailové komunikace? 

2) Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění antivirové a antispamové ochrany 

mailserveru? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, 

v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady 

na obnovení licencí na další následující časové období? 

3) Jaký počet emailových schránek povinný subjekt užívá? 

4) Jaký počet koncových stanic povinný subjekt užívá? Jaký produkt používá povinný subjekt 

k zajištění antivirové a antispamové ochrany jednotlivých koncových stanic? Uveďte na jakou 

dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a 

dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další 

následující časové období? 

5) Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění antivirové a antispamové ochrany serverů? 

Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a 

za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení 

licencí na další následující časové období? 

6) Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění správy a ochrany dat v smartphonech 

Vašeho subjektu? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto 

produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. 

Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období? 

7) Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění ochrany/šifrování dat v noteboocích 

Vašeho 

subjektu? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, 

v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady 

na obnovení licencí na další následující časové období? 

8) Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění archivace emailů? Uveďte na jakou dobu 

má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále 

uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další 

následující časové období? 

9) Pokud Váš povinný subjekt nespravuje informační technologie pouze vlastními silami, a využívá 

outsourcingu, jaké činnosti v oblasti správy informačních technologií jsou zajištěny formou 



outsourcingu, dále uveďte poskytovatele služby a náklady na zajištění služby u jednotlivých 

poskytovatelů zvlášť. 

10) Využívá Váš povinný subjekt řešení dvoufaktorové autentizace pro přístup k aplikacím? Pokud 

ano, uveďte jaké řešení dvoufaktorové autentizace je povinným subjektem užíváno, dále uveďte, 

na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou 

cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na 

další následující časové období. 

11) Provádí Váš povinný subjekt periodické testy zranitelností perimetru? Pokud ano uveďte, kdy 

byl proveden poslední externí test zranitelností perimetru povinného subjektu, kdo tento test 

provedl, v jakém rozsahu (počet IP adres/aplikací) a jaké byla celkové náklady takového testu? 

Odpověď Celního úřadu pro Zlínský kraj: 

Celní úřad projednal a posoudil předmětnou žádost se závěrem, že žádost odkládá, neboť 

požadovanými informacemi nedisponuje, nevztahují se k jeho působnosti a není tudíž ve smyslu 

informačního zákona povinným subjektem. Povinným subjektem je dle § 4 odst. 4 písm. a) zákona 

17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, Generální ředitelství cel, 

které je správcem informačního systému orgánů celní správy. 

 

 


