Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7 – Letná
Č. j.: MV-119883-12/NS-2015
Statut státního podniku
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
Ministerstvo vnitra vydává podle § 15 písm. f) zákona č. 77/1997 Sb., o státním
podniku, ve znění pozdějších předpisů, tento Statut státního podniku Národní
agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
_____________________________________________________________________
I. Úvodní ustanovení
1. Statut státního podniku Národní agentura pro komunikační a informační technologie,
s. p. (dále jen „NAKIT“), deklaruje postavení NAKIT, zásady jeho činnosti a hlavní
úkoly.
2. NAKIT je státním podnikem založeným podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním
podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním podniku“).
3. Zakladatelem NAKIT je Ministerstvo vnitra.
4. NAKIT je založený na dobu neurčitou.
5. NAKIT byl založen zakládací listinou Ministerstva vnitra ze dne 21. 1. 2016 a zapsán
do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle A, vložka 77322 dne 1.
2. 2016.
6. Identifikační číslo NAKIT je 047 67 543.
7. NAKIT je nositelem právní subjektivity, provozuje podnikatelskou činnost s majetkem
státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. S tímto majetkem má právo
hospodařit.
8. Činnost NAKIT se řídí zejména zákonem o státním podniku, zakládací listinou
státního podniku NAKIT, statutem NAKIT, rozhodovacími akty zakladatele,
schvalovacími akty dozorčí rady NAKIT a řídícími akty ředitele NAKIT.
9. Vnitřní členění NAKIT stanoví organizační řád NAKIT.
10. Sídlo NAKIT je Kodaňská 1441/46, Praha 10, PSČ 101 00.
11. Cíle a úkoly NAKIT mohou být plněny rovněž v rámci spolupráce s dalšími subjekty,
zejména se zadavateli dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů.
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II.

Předmět podnikání, předmět činnosti, a hlavní úkoly NAKIT

•

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

•

zajišťování a poskytování vybraných dodávek a
a telekomunikačních technologií státní správě, zejména:

služeb

informačních

o

•

•
•
•
•
•
•
•

•

dodávka, rozvoj a provoz systémů informačních, komunikačních technologií
a souvisejících služeb, včetně infrastruktury, která se využívá při plnění
úkolů státní (veřejné) správy,
o provoz, dodávka a rozvoj systémů informačních a komunikačních
technologií, zejména těch, které nakládají s citlivými daty nebo utajovanými
informacemi, včetně datových registrů a datových skladů,
o provoz, podpora a rozvoj kritické komunikační infrastruktury státu, včetně
CMS, zejména dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů a zákona č. 300/2008
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
o poskytování služeb centrálního nákupního místa pro orgány státní (veřejné)
správy,
mapování síťové a související infrastruktury ve vlastnictví veřejnoprávních subjektů
spolu s analýzou stávajících a budoucích komunikačních potřeb a poptávky po
službách neveřejných sítí ze strany veřejnoprávních subjektů,
vybudování a provozování zabezpečeného geoinformačního systému obsahujícího
informace o infrastruktuře neveřejných sítí,
strategická podpora neveřejné síťové a související infrastruktury a služeb
neveřejných sítí pro veřejnoprávní subjekty,
tvorba, implementace a aplikace strategie pro funkční, organizační, architektonický
a technický rozvoj neveřejných sítí pro veřejnoprávní subjekty,
příprava doporučení a metodik pro realizaci synergických efektů při výstavbě
neveřejných sítí,
identifikace a implementace vhodných bezpečnostních opatření do architektury
neveřejných sítí a služeb,
koordinace výstavby neveřejných sítí v gesci Ministerstva vnitra,
mapování dostupnosti a využitelnosti investičních prostředků pro rozvoj neveřejných
sítí včetně analýzy plánovaných investičních akcí vhodných pro souběžnou realizaci
neveřejné síťové a související infrastruktury;
Mezi hlavní úkoly NAKIT patří zejména kompletní realizace následujících projektů:
o DOHLEDOVÉ CENTRUM EGOVERNMENTU (DCEGOV)
o NAPOJENÍ NDA NA DCEGOV
o PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY – PORTÁL OBČANA
o VIP – PORTÁL CIZINCE
o PEGAS (MOBILNÍ SLUŽBY) / HRAS IZS
o ISSI – INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO VEŘEJNÉ SLUŽBY A SLUŽBY
VEŘEJNÉ SPRÁVY INSPIRE
o CMS (CENTRÁLNÍ MÍSTO SLUŽEB) – AKCELERACE CMS
o MORIS – MODULÁRNÍ REGISTR INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
o MOBILNÍ ELEKTRONICKÝ PROSTŘEDEK (MEP)
o VIKTOL
–
VYMÍSTĚNÍ
KOMUNIKAČNÍCH
A
INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ
o CHYTRÁ KARANTÉNA
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III. Další činnosti NAKIT
Pro plnění úkolů uvedených v článku II:
•
•
•
•
•
•

•

je NAKIT realizátorem telekomunikačních a IT projektů spojených s eGovernmentem,
Národní a kybernetickou bezpečností formou přímých dodávek či formou sdílených
služeb,
je NAKIT poskytovatelem služeb komunikační infrastruktury pro MV a subjekty
v gesci MV,
NAKIT zajišťuje služby Inovačního, testovacího a poradenského centra v oblasti ICT
technologií,
NAKIT Ministerstvu vnitra poskytuje asistenci pro zajištění vícezdrojového
financování pro poskytování ICT služeb a zajištění komunikační infrastruktury,
NAKIT pořizuje a integruje ICT služby a řešení,
NAKIT spolupracuje se subjekty v gesci Ministerstva vnitra včetně jejich
regionálních složek, územními orgány státní správy, kraji (či organizacemi je
reprezentujícími), obcemi (či organizacemi je reprezentujícími), či jinými subjekty
veřejné správy,
NAKIT zajišťuje vzdělávání a propagaci v oblasti ICT.

IV. Orgány NAKIT
1. Orgány NAKIT jsou ředitel a dozorčí rada NAKIT.
2. Ředitel NAKIT:
• je jmenován a odvoláván ministrem vnitra,
• je statutárním orgánem NAKIT, řídí činnost NAKIT a rozhoduje ve všech věcech
NAKIT, pokud nejsou zákonem vyhrazeny do působnosti zakladatele,
• jmenuje a odvolává zástupce, který jej v době jeho nepřítomnosti zastupuje,
• vydává organizační řád NAKIT a další interní řídicí akty.
3. Dozorčí rada NAKIT:
• má 6 členů, z nichž 2/3 do funkce jmenuje a z funkce odvolává zakladatel, zbývající
1/3 členů dozorčí rady NAKIT tvoří zaměstnanci podniku, které volí a odvolávají
zaměstnanci podniku. Způsob a podmínky volby a odvolávání členů dozorčí rady
NAKIT za zaměstnance stanoví volební řád NAKIT vydávaný v souladu se zákonem
o státním podniku,
• vykonává působnost v rozsahu stanoveném zákonem o státním podniku,
a rozhodovacím aktem zakladatele.
V. Zásady hospodaření NAKIT
1. Jměním NAKIT se rozumí obchodní majetek NAKIT a jeho závazky.
2. Obchodním majetkem NAKIT je souhrn věcí, práv a jiných majetkových hodnot České
republiky, s nimiž má NAKIT právo hospodařit.
3. Kmenovým jměním, které je zapsáno v obchodním rejstříku, je obchodní majetek,
s nímž má NAKIT právo hospodařit při svém vzniku.
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4. NAKIT je povinen zachovat kmenové jmění v minimální výši stanovené zakladatelem
v zakládací listině NAKIT, ve znění ze dne 16. června 2016, či ve znění pozdějších
dodatků.
5. Zakladatel nevymezuje určený majetek NAKIT.
6. Ke zřízení zástavního práva k majetku dle ustanovení § 16 odst. 7 zákona o státním
podniku je vyžadován písemný souhlas zakladatele.
7. NAKIT vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním právním
předpisem. Účetní závěrka NAKIT musí být ověřena auditorem.
8. NAKIT hospodaří podle zákona o státním podniku, dále podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle Nařízení vlády č. 577/1990
Sb., o finančním hospodaření státních podniků.
9. V rámci vnitřního systému kontroly NAKIT je v souladu ustanovením § 44c odst. 1 písm.
c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů zřízen Výbor pro
audit. Výbor pro audit má 3 členy jmenované zakladatelem NAKIT. Činnost Výboru pro
audit se řídí ust. § 44a zákona 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů.
VI. Fondy podniku
1. NAKIT vytváří fond kulturních a sociálních potřeb a reservní fond, kdy výše reservního
fondu je stanovena zakládací listinou NAKIT.
2. NAKIT může ze svého použitelného zisku vytvářet další fondy ve smyslu ustanovení
§ 19 odst. 5 zákona o státním podniku, a to po předchozím projednání dozorčí radou
NAKIT.
3. NAKIT vytváří fond zakladatele ve smyslu § 19 odst. 4 zákona o státním podniku. Fond
zakladatele je tvořen na základě rozhodnutí zakladatele.
4. Zakladatel rozhodne, po projednání dozorčí radou, každoročně o tom, jaká část
použitelného zisku podniku, nerozděleného zisku minulých let a fondů podniku,
s výjimkou fondů podle bodu 1, se v příslušném kalendářním roce přidělí do fondu
zakladatele.
5. Zakladatel rozhoduje o použití finančních prostředků z fondu zakladatele v souladu s §
19 odst. 5 zákona o státním podniku po předchozím souhlasu vlády a po projednání
dozorčí radou. Použití finančních prostředků v tomto fondu může být účelově vázáno, o
účelovém vázání rozhoduje zakladatel v rozhodnutí o přidělení prostředků do tohoto
fondu. Finanční prostředky v tomto fondu mohou být na základě rozhodnutí zakladatele
převedeny do státního rozpočtu, do rozpočtu státních fondů k provádění činností podle
jiných právních předpisů nebo uvolněny pro krytí odůvodněných potřeb NAKIT;
zakladatel při nakládání s prostředky v tomto fondu zohledňuje dokumenty schválené
vládou nebo zakladatelem NAKIT, které se vztahují k činnosti NAKIT; toto rozhodnutí
zakladatele může být učiněno jen po předchozím souhlasu vlády vydaném na návrh
zakladatele. O předchozí souhlas zakladatel obvykle žádá vládu na základě výsledku
hospodaření NAKIT, při schvalování účetní závěrky ověřené auditorem a výroční zprávy
NAKIT, spojené s rozhodováním o rozdělení použitelného zisku (vypořádání ztráty).
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VII.

Závěrečné ustanovení
Statut NAKIT nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zakladatelem.

Za zakladatele:
Praha dne …… 2021

_______________________________
Ministerstvo vnitra České republiky
jménem zakladatele oprávněn jednat
JUDr. Jaroslav Strouhal
náměstek pro řízení sekce
Informační a komunikačních
technologií
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