
Důvodová zpráva 

BJ/1694/2020 

Rozpočtové opatření č. 66 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v souladu 

 s usnesením ZMČ č. ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 – převod finančních 

prostředků v rámci rozpočtu MČ (odbor informatiky) ve výši 250,0 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

V rozpočtu MČ jsou na rok 2020 alokovány finanční prostředky na nákup licencí na straně běžných výdajů. 

Bohužel díky bezpečnostním incidentům byl změněn a předělán plán na zabezpečení. Z důvodů opakovaných 

kybernetických útoků na poštovní server bylo v průběhu letošního léta rozhodnuto o pořízení jiného typu licencí, 

než bylo původně plánováno. Tyto typy licence se nenasazují na jednotlivé poštovní schránky, ale přímo na 

serverové řešení. Budou tedy místo 200ks licencí nakoupeny pouze 2 ks licence, ale v jiné ceně, tedy se nebude 

jednat o běžné, ale kapitálové výdaje. 

 

Popis výchozího stavu: 

Bude proveden nákup dvou kusů licencí. Jedná se o licence typu Cisco ASA5516 FirePOWER IPS, AMP and 

URL 3YR Subs.. 

Popis navrženého řešení: 

Na základě požadavku odboru informatiky je navrhován převod finančních prostředků ve výši 250,0 tis. Kč. 

Bude snížena položka v kapitole 09 – vnitřní správa (odbor informatiky), ODPA 6171 (činnost místní správy), 

POL 5172 (programové vybavení) a navýšena položka v kapitole 09 – vnitřní správa (odbor informatiky), 

ODPA 6171 (činnost místní správy), POL 6111 (programové vybavení), ORG 2097005. 

 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. 

Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční 

krytí 
66 přesun finančních prostředků  

z kapitoly 09 – vnitřní správa (odbor informatiky), 

ODPA 6171 (činnost místní správy), POL 5172 
(programové vybavení) 

 

 
do kapitoly 09 – vnitřní správa (odbor informatiky), 

ODPA 6171 (činnost místní správy), POL 6111 

(programové vybavení), ORG 2097005 
 

 

 

 

-  250,0 

 

 

 

 

 

+ 250,0 

 

 

 

 

 

kapitola 09 – vnitřní správa (odbor 

informatiky) 
běžné výdaje  

 
 

kapitola 09 – vnitřní správa (odbor 

informatiky) 
kapitálové výdaje  
 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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