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Návrh na rozdělení podniku Česká pošta, s.p. odštěpením 

Odštěpného závodu ICT služby 
 
Stejně jako v řadě zemí EU existují státní subjekty poskytující ICT 
službystátním organizacím, potřebuje i Česká republika strategického 
partnera, který zabezpečí nezávislé, bezpečné a spolehlivé fungování 
informačních a komunikačních systémů státu. Ministr vnitra proto 
předložil vládě návrh na odštěpení Odštěpného závodu ICT služby od 
České pošty s.p. a jeho současné sloučení s Národní agenturou pro 
komunikační a informační technologie, s. p. Vznikne tak státní podnik 
poskytující široké spektrum ICT služeb organizačním složkám státu 
a státním organizacím v souladu s platnou legislativou. 
 
„Primárně budou služby takto rozšířeného státního podniku poskytovány 
resortu Ministerstva vnitra.Využívání služeb nového státního podniku 
budemožné i pro další orgány státní správy v souladu s platnou legislativou 
na základě principu dobrovolnosti a ekonomické výhodnosti.“ vysvětlil 
náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ICT Jaroslav Strouhal. 
 
Odštěpný závod ICT službyse za téměř čtyři roky existence stal funkčně 
a organizačně zralou, který se jako partner Ministerstva vnitra osvědčil 
realizací náročných projektů jako je Centrální místo služeb Informační systém 
o státní službě nebo Jednotná úroveň informačních systémů operačního 
řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních 
složek IZS.Právní forma odštěpného závodu byla v roce 2012 zvolena jako 
dočasné řešení pro zabránění potenciálního křížového financování 
a nedovolené veřejné podpory při realizaci projektů.  
 
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. tak kromě 
dlouhodobého a koncepčního rozvoje komunikační infrastruktury ve vlastnictví 
státu bude nově zajišťovat i provoz a rozvoj komunikačních sítí pro zajištění 
potřeb složek integrovaného záchranného systému. Kromě toho bude 
provozovat a rozvíjet i některé klíčové informační systémy státní správy 
a zajišťovat nad nimi bezpečnostní dohled.  
 
Při zvolení tohoto řešení se Ministerstvo vnitra inspirovalo zahraničními vzory 
existujících státních agentur a státních společností v zemích EU poskytujících 
ICT služby státním orgánům jako je Agentura Statens IT v Dánsku, 
Bundesrechenzentrum v Rakousku, Agentura Logius v Nizozemí, 
Datacentrum Bratislava nebo nově zakládanou federální agenturou IT-
Zentrum Bund na německé federální úrovni, či státní ICT agentury 
v jednotlivých německých spolkových zemích. 


