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1 O společnosti 

Společnost EXPINIT s.r.o. byla založena v roce 2010 s cílem poskytování profesionálních IT 

služeb firmám menší a střední velikosti. Společnost je od samého počátku založena na týmu 

odborníků působících více než 13 let na trhu poskytování IT služeb jak v české republice, tak 

v zahraničí. Důležitým faktorem nabízených služeb a řešení je zajištění kontinuálního rozvoje 

zákazníka v oblasti informačních systémů tak, aby plně vyhovovaly jeho podnikatelským 

záměrům. EXPINIT má silné partnerské vztahy s vedoucími IT výrobci a poskytovateli řešení na 

trhu. Aktivně spolupracujeme na dodávkách řešení se společnostmi SCOMP, Servodata, S&T, 

Your Systems, Autocont a dalšími. Jsem partnerem a dodavatelem systémů společnosti 

Microsoft. Naši konzultanti jsou držiteli potřebných certifikací pro dodávané systémy 

a společnost EXPINIT se kontinuálně stará o jejich profesionální rozvoj. 

EXPINIT nabízí ucelené služby od plánování a návrhu optimálního řešení, přes jeho realizaci až 

po servis, podporu a rozvoj. Zabýváme se analýzou, implementací a podporou informačních 

systémů, nabízíme kompletní portfolio služeb v oblasti technické a informační infrastruktury. 

Přebíráme od našich zákazníků odpovědnost za chod aplikací, podnikového IT nebo jeho částí. 

Naše propracovaná metodika a přesně definované SLA zaručují maximální kvalitu, efektivitu a 

hmatatelné finanční úspory.  

Naši zákazníci mají ve společnosti EXPINIT partnera schopného nabídnout a dodat řešení 

společností Microsoft, Citrix, DELL, VMWare a dalších. Již od roku 2011 se koncentrujeme na 

konzultace v oblasti ERP a DMS (Document Management Systém) řešení na platformě 



Microsoft SharePoint. Náš tým vývojářů je též schopen nabídnout vývoj specializovaných 

řešení nejen pro tyto systémy, ale obecně je schopen splnit jakékoli požadavky na platformě 

C# .NET. 

Služby se od samého počátku mimo jiné soustředily na rozvíjející se trh privátních Cloud řešení 

zaměřených na nabídku specializovaných hostingových služeb v oblasti ERP. Aktuální portfolio 

mezinárodních zákazníků využívajících náš privátní Cloud nás opravňuje k přesvědčení o 

správnosti tohoto kroku. 

2 Nabídka služeb v oblasti GDPR 

Nabídka na poskytování konzultací a součinnosti při realizaci projektu uvedení Úřadu do 

souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně̌ fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů̊ a o volném pohybu 

těchto údajů̊ a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecně́ nařízení o ochraně̌ osobních údajů̊). 

Dovolujeme si předložit nabídku na poskytování konzultací a součinnosti při realizaci projektu 

uvedení do souladu s nařízením GDPR.  

S odkazem na dokument uveřejněný na stránkách MVČR „Plán zavedení navržených opatření 

do praxe“ a jeho jednotlivé body níže uvádíme odhad předpokládané součinnosti ze strany 

společnosti EXPINIT. 

Uvedená nabídka vychází z předpokladu, že Objednatel bude provádět projekt ve významné 

míře vlastními silami. Konzultace a součinnost ze strany společnosti EXPINIT bude poskytována 

dle aktuálních potřeb Objednatele s tím, že bude vždy ohledně jednotlivých úkonů předem 

odsouhlasen rozsah prací.  

Práce budou fakturovány jednou měsíčně na základě schváleného výkazu prací.  

 
Odhad součinnosti  
2. Zpracování úvodní analýzy včetně mapování aktuálního zpracování osobních údajů 

Odhad součinnosti v hodinách:  16H 
3. Zpracování záznamů o činnostech zpracování 

Odhad součinnosti v hodinách: 8H 
4. Nastavení interních procesů řízení rizik 

Odhad součinnosti v hodinách: 16H 
5. Vymezení aktiv A 

Odhad součinnosti v hodinách: 4H 
6. Vymezení aktiv B 

Odhad součinnosti v hodinách: 4H 
7. Provedení analýzy rizik 
 



Odhad součinnosti v hodinách: 16H 
8. Zpracování rozdílové analýzy 
 
Odhad součinnosti v hodinách: 20H 
9. Vyhodnocení přípravné fáze a určení interních projektů pro implementaci 
organizačních a technických opatření 
 
Odhad součinnosti v hodinách: 5H 
11. Přijmout směrnici o ochraně osobních údajů nebo kodexu 
 
Odhad součinnosti v hodinách: 16H 
12. Proškolit zaměstnance 
 
Odhad součinnosti v hodinách:  Školení formou e-learningu, viz níže. 
13. Implementace organizačních opatření 
 
Odhad součinnosti v hodinách: Odhad po schválení opatření. 
14. Implementace technických opatření 
 
Odhad součinnosti v hodinách: Odhad po schválení opatření. 
15. Implementace procesů k realizaci práv subjektů údajů A 
 
Odhad součinnosti v hodinách: 12H 
16. Implementace procesů k realizaci práv subjektů údajů B 
 
Odhad součinnosti v hodinách: 2H 
17. Revize zpracovatelských smluv, pokud existují 
 
Odhad součinnosti v hodinách: Odhad podle množství smluv, u kterých by byla 
žádaná součinnost 
19. Vyhodnocení implementace organizačních a technických opatření ve vztahu 
k rozdílové analýze 
 
Odhad součinnosti v hodinách: 8H 
 



2.1 Cenová kalkulace 

Nabídková cena hodinové sazby: 1500,- Kč bez DPH 
 
Počet hodin celkem: 127 hod 
 
Cena celkem: 190 500 Kč bez DPH (230 505 Kč včetně DPH) 

3 Elektronické kurzy 

3.1 Elektronický kurz GDPR 

Elektronický kurz „GDPR – Jak na ochranu osobních údajů – nové nařízení EU o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“ 

(dále jen „kurz GDPR“) seznámí uživatele s problematikou GDPR (General Data Protection 

Regulation), tj. obecným nařízením o ochraně osobních údajů a nastíní, jaké kroky je třeba ve 

společnosti provést k dosažení souladu s tímto nařízením.  

E-learningový kurz je akreditován Ministerstvem vnitra dle zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Rozhodnutí 

o akreditaci je k dispozici v příloze této nabídky. 

Garantem obsahu kurzu je XXXXX - konzultantka právní ochrany osobních údajů, členka 

Pracovní skupiny Úřadu vlády ČR k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů. Působila jako 

česká konzulka v Kanadě a poté 15 let vedla středoevropské právní divize nadnárodních firem 

Kimberly-Clark a Mondelēz, kde se mj. podílela na implementaci pravidel a procesů ochrany 

osobních údajů. 

3.1.1 Obsah a popis kurzu 

Elektronický kurz se skládá z výukového obsahu, průběžných testů a testu závěrečného. Školení 

je splněno úspěšným složením závěrečného testu. Opakování testu není omezeno. Průchod 

studijním materiálem je lineární, uživatel se však může kdykoliv vrátit k libovolné části výkladu 

a požadovaný úsek si zopakovat. 

Kurz se zabývá následujícími tématy: 

• Co je GDPR a koho se týká 
• Slovníček základních pojmů 
• Zásady zpracování osobních údajů 
• Zákonnost zpracování osobních údajů 
• Souhlasy se zpracováním 
• Citlivé údaje 
• Práva subjektů osobních údajů 
• Správce a zpracovatel 
• Zabezpečení osobních údajů 
• Předávání osobních údajů do třetích zemí 
• Sankce 



• Kroky k dosažení souladu s GDPR 

Každý z uživatelů si může po úspěšném splnění kurzu, tj. po splnění závěrečného testu, 

vytisknout certifikát o absolvování školení. 

3.2 Elektronický kurz Informační bezpečnost 

Elektronický kurz Informační bezpečnost seznamuje zaměstnance se základními pojmy 

informační bezpečnosti s důrazem na informace zpracovávané v elektronické podobě. U všech 

zaměstnanců vytváří znalostní potenciál pro budování správných bezpečnostních zvyklostí při 

práci s informačními a komunikačními technologiemi a s informacemi obecně, a to jak v 

zaměstnání tak i mimo něj. 

Kurz je k dispozici ve dvou variantách lišících se úrovní podrobností probíraných témat. 

Základní verze je určena pro běžné zaměstnance, verze rozšířená pak pro vedoucí 

zaměstnance. Obě varianty kurzu jsou akreditovány Ministerstvem vnitra České republiky. 

Rozhodnutí o akreditaci jsou k dispozici v příloze této nabídky. 

3.2.1 Obsah a popis kurzu 

Elektronický kurz se skládá z výukového obsahu, průběžných testů a testu závěrečného. Školení 

je splněno úspěšným složením závěrečného testu. Opakování testu není omezeno. Průchod 

studijním materiálem je lineární, uživatel se však může kdykoliv vrátit k libovolné části výkladu 

a požadovaný úsek si zopakovat. 

Kurz se zabývá následujícími tématy: 

• ÚVOD 

• PROČ INFORMAČNÍ BEZPEČNOST  

o Co to jsou informace 
o Hodnota informací 
o Formy informací 

• OHROŽENÍ INFORMACÍ  

o Typické oblasti ohrožení informací & motivace aktérů 
o Typické formy útoků & možné důsledky 
o Škodlivé programy, jejich druhy a techniky fungování 

• METODY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ  

o Organizační opatření 
o Technická opatření 
o Procesní opatření 

• ÚLOHA BĚŽNÉHO UŽIVATELE PŘI ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ  

o Vlastní zodpovědnost 
o Znalost bezpečnostních politik, směrnic a předpisů 
o Znalost komunikačních kanálů 

• SOUČASNÁ SITUACE V ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ 

 

Každý z uživatelů si může po úspěšném splnění kurzu, tj. po splnění závěrečného testu, 

vytisknout certifikát o absolvování školení. 

 



3.3 Provoz kurzů 

Elektronické kurzy je možné provozovat v LMS zadavatele i formou cloudové služby.  

Tato nabídka se dále zabývá provozem kurzů formou cloudové služby. Uživatelé v tomto 

případě obdrží přístupové údaje do vzdělávacího prostředí. Ve svém uživatelském profilu 

budou mít k dispozici elektronické kurzy, které vystudují. Výsledky studia budou zaznamenány 

do databáze vzdělávacího systému a bude možné je prohlížet či exportovat.  

Uživatelé tak budou moci studovat kdykoliv a z jakéhokoliv počítače, bez nutnosti investic do 

IT infrastruktury objednatele. 

3.3.1 Minimální technické požadavky 

Minimální technické požadavky na provoz kurzu (klientská stanice): 

• Standardní kancelářský počítač s OS Windows 7 a vyšší. 

• Internetový prohlížeč Internet Explorer 11 nebo Edge. 

3.4 Cenová nabídka 

3.4.1 Platnost licence 

Využitou licencí se rozumí přidělení kurzu (jakéhokoliv z této nabídky) zaměstnanci ke studiu.  

Licence jsou v případě provozu kurzu formou cloudové služby platné 3 měsíce. 

Po vypršení platnosti licencí je možné licence prodloužit opětovným zaplacením licenčního 

poplatku. 

Po dobu platnosti licencí jsou prováděny bezplatné aktualizace výukových materiálů. 

3.4.2 Cena licencí 

Cena licencí elektronického kurzu GDPR pro 225 uživatelů činí 82 640 Kč bez DPH (99 994 Kč 

s DPH). 

Cena licencí elektronického kurzu Informační bezpečnost pro 225 uživatelů činí 82 640 Kč bez 

DPH (99 994 Kč s DPH). 

Cena jedné uživatelské licence tedy činí přibližně 367 Kč bez DPH, přičemž standardní cena 

licence činí 450 Kč bez DPH. Uvedená cena licencí zohledňuje slevu pro strategické zákazníky 

ve výši cca 82 Kč bez DPH/licenci. 

 

  



4 Přílohy 

Akreditace kurzu GDPR.  

 

 

 



Akreditace kurzů Informační bezpečnost (základní a rozšířený) 

 

 

 



 

 

 

 



Akreditace vzdělávací instituce 

 

 


