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Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1216 ze dne 24. 5. 2021

                                                            I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

MHMP - IAP 0040101 Úspora hospodaření z minulých let 8115 0 0931 13 407,00

MHMP - IAP 0040985 Úspora hospodaření z minulých let 8115 0 0931 5 014,00

MHMP - IAP 0040445 Úspora hospodaření z minulých let 8115 0 0931 7 198,00

MHMP - IAP 0041729 Úspora hospodaření z minulých let 8115 0 0931 11 848,00

C e l k e m 37 467,00

              II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

MHMP - IAP 0040101 Informační systém Krizového řízení - ISKŘ 0931 13 407,00

MHMP - IAP 0040985 Projekty rozvoje IS MP HMP 0931 5 014,00

MHMP - IAP 0040445 GIS mapové služby a geoinformace 0931 7 198,00

MHMP - IAP 0041729 Integrační platforma a datový sklad 0931 11 848,00

C e l k e m 37 467,00

                                                            I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

MHMP - IAP 0040985 Úspora hospodaření z minulých let 8115 0 0931 4 020,00

MHMP - IAP 0041729 Úspora hospodaření z minulých let 8115 0 0931 10 000,00

C e l k e m 14 020,00

              II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

MHMP - IAP 0040985 Projekty rozvoje IS MP HMP 0931 4 020,00

MHMP - IAP 0041729 Integrační platforma a datový sklad 0931 10 000,00

C e l k e m 14 020,00
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Důvodová zpráva 

Radě hlavního města Prahy je tímto tiskem předkládán návrh na úpravu rozpočtu, spočívající 

ve zvýšení rozpočtu odboru IAP MHMP v roce 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

Důvodem úpravy rozpočtu je snížení původně navrhovaného rozpočtu odboru IAP MHMP na 

rok 2021. 

 

Rozpočtová úprava spočívající v navýšení rozpočtu finančních prostředků odboru IAP MHMP 

v roce 2021 bude realizována následovně: 

Běžné výdaje  

Informační systém Krizového řízení ISKŘ- akce č. 0040101 – zvýšení o 4 937 tis. Kč 

Výdaje budou použity k realizaci VZ Zajištění služeb podpory, maintenance a rozšířené 

podpory portálu bezpečnost.praha.eu na 48 měsíců. 

Realizace vychází z ICT Koncepce MHMP na období 2019 – 2023, která byla schválena 

usnesením Rady HMP č. 75 ze dne 20. 1. 2020. Záměr na VZ Zajištění služeb podpory, 

maintenance a rozšířené podpory portálu bezpečnost.praha.eu na 48 měsíců byl 

schválen komisí RHMP pro ICT již dne 11. 2. 2020. 

K 30.06.2021 končí aktuální objednávka na zajištění alespoň nejzákladnější Podpory portálu 

bezpečnost.praha.eu (dále jen „Portál“). S ohledem na zajištění služeb plnohodnotné základní 

podpory, maintenance a rozšířené podpory Portálu je nezbytné realizovat novou servisní 

smlouvu, a to nejlépe na 48 měsíců.  

Portál je využíván, jak veřejností, tak složkami IZS a krizovými pracovníky MČ, kteří se po 

přihlášení dostanou do neveřejné části, kde jsou k dispozici dokumenty, které nejsou určené 

pro veřejnost (kamerové snímky z celé Prahy, mapové vrstvy doplněné o neveřejné informace, 

neveřejné události apod.). Zároveň je k dispozici responzivní zobrazení stránek (přizpůsobení 

i v mobilních telefonech). 

Veřejnost je nonstop informována o aktuálním dění v Praze z oblastí: 

- větších dopravních nehod, 

- omezení MHD,  

- velkých nehod při stavebních činnostech 

- ekologických havárií,  

- větších požárů, 

- výpadků elektřiny apod. 

Pokud se občané zaregistrují, dostávají informace z portálu na svůj email. 

Portál je integrován se systémem operačního střediska krizového štábu a data jsou 

automaticky importována na Portál v reálném čase. To umožňuje bezprostředně informovat 

výše uvedené uživatele o běžných mimořádných situacích na území hl. m. Prahy. Tuto část 

přebírají i některé městské části do vlastních informačních zdrojů zejména pro pracovníky 

krizových oddělení a občany. 

Kromě standardní zabezpečení provozu Portálu v roce 2021 řešené prostřednictvím základní 

podpory a maintenance se za dobu provozu portálu nashromáždili další prioritní požadavky na 

rozšíření funkcionality Portálu, které by bylo vhodné řešit v rámci rozšířené podpory, a to 

zejména v oblastech jako např.:  



• Vazeb a integrací na okolní systémy jako např. systémy operačních středisek složek IZS 

(PČR, HZS HMP, MP, ZZS HMP) o systémy ostatních subjektů, které působí na území HMP 

(např. THMP, PRE, PVK, VEOLIA, TSK / HDŘÚ) či jiné systémy, které poskytují informace pro 

efektivnější vyhodnocování a rozhodování (např. ČHMÚ, ČUZK, MKS, MRS). 

• Realizace vazeb na připravované digitalizaci plánů krizového řízení (digitální krizový plán, 

digitální havarijní plán, plán krizové připravenosti), pro řešení krizových a mimořádných situací, 

která zajistí využití aktuálních strukturovaných informací z těchto plánů a jejich publikaci v 

systému. 

Vzhledem k tomu, že v původně schváleném záměru se počítalo s rovnoměrnějším rozdělení 

čerpání rozšířené podpory v celém období 48 měsíců, a tedy i nižším nárokům na financování 

těchto aktivit, je zapotřebí posílit finanční prostředky pro krytí realizace výše uvedených 

prioritních požadavků na rozšířenou podporu Portálu v roce 2021. 

 

 

Informační systém Krizového řízení ISKŘ- akce č. 0040101 – zvýšení o 2 420 tis. Kč 

Výdaje budou použity k realizaci VZMR Zajištění vybraných prioritních požadavků na 

provoz a funkcionalitu IS SYPOS. 

Původní implementace IS SYPOS byla realizována v souladu s usnesením Rady HMP č. 1985 

ze dne 20. 11. 2001, které uložilo Odboru krizového řízení MHMP realizovat zavedení 

Informačního systému škol pro mimořádné situace a krizové stavy, a to v součinnosti s 

odborem informatiky a odborem školství MHMP. A dále část Informačního systému 

zdravotnických služeb je s ohledem na zajištění souladu s vyhláškou č. 101/2012 Sb., filtrování 

souhrnných přehledů pro MHMP a ZZS HMP včetně lepší přehlednosti a využitelnosti 

Magistrátem hlavního města Prahy v rámci krizové připravenosti hlavního města Prahy. 

Aktuální realizace podpory IS SYPOS vychází z ICT Koncepce MHMP na období 2019 – 2023, 

která byla schválena usnesením Rady HMP č. 75 ze dne 20. 1. 2020. 

IS SYPOS k dnešnímu dni využívají řádově stovky uživatelů na území HMP, kdy hlavními 

garanty a uživateli za MHMP jsou odbory BEZ a ZDR MHMP, dalšími klíčovými uživateli jsou 

MČ, ZZS, MP, Zdravotnická a školská zařízení a HZS HMP. Systém v tuto chvíli slouží 

především pro podporu a zabezpečení připravenosti zdravotnických a školských zařízení na 

území HMP na vznik a řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Dále je využíván pro 

potřeby operativního modelování dosahů havarijních projevů souvisejících s úniky 

nebezpečných chemických látek ze stacionárních a mobilních zdrojů nacházejících se na 

území nebo v dosahu HMP. 

Podpora provozu IS SYPOS je aktuálně řešena smlouvou INO/31/04/000037/2020. Kromě 

standardního zabezpečení provozu IS SYPOS v roce 2021 řešené prostřednictvím této 

smlouvy se v souvislosti s jeho provozem nashromáždili další prioritní požadavky na rozšíření 

funkcionality IS SYPOS, které by bylo vhodné řešit co nejdříve, a to zejména aktuálně v oblasti 

chemického ohrožení. Vzhledem k tomu, že v rámci stávající Smlouvy o podpoře není 

počítáno v rámci služeb rozšířené podpory s tak rozsáhlým objemem služeb rozšířené 

podpory, je nutné zajištění realizace vybraných prioritních požadavků řešit jiným způsobem a 

to např. prostřednictvím VZMR, zajišťující realizaci nenutnějších prioritních požadavků 

v následujících oblastech chemického ohrožení, které vydefinoval odbor BEZ: 

A. Objekty a zařízení nakládající s nebezpečnými chemickými látkami 



B. Havarijní karty objektů 

C. Evidence a analýza chemického ohrožení na území 

D. Aktualizace integračních rozhraní 

E. Update a doplnění informací o objektech pro havarijní plánování 

F. Související služby 

 

 

Informační systém Krizového řízení ISKŘ- akce č. 0040101 – zvýšení o 2 420 tis. Kč 

Sytém ISKŘ byl sice ukončen, ale pro potřeby odboru BEZ byly realizovány nástupnické 

systémy a aplikace. Jedná se o IKOS, portál bezpečnost.praha.eu a SYPOS, tyto systémy 

jsou nezbytné pro zajištění přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových stavů. 

Realizace vychází z ICT Koncepce MHMP na období 2019 – 2023, která byla schválena 

usnesením Rady HMP č. 75 ze dne 20. 1. 2020. 

Výdaje budou použity k realizaci objednávek na:  

• Zajištění nezbytného servisu a podpory pro komponentu OS KŠ HMP - IKOS, IKOS 

Mobile, včetně souvisejících integrací. 

Předmětem plnění je poskytování nezbytných služeb pro Programové vybavení a technologie 

OS KŠ HMP (dále jen OS KŠ): 

1. Úprava reakčních dob v rámci záruk na programové vybavení a technologie 

2. Základní podpora programového vybavení a technologií 

Popis a podmínky poskytování služeb jsou uvedeny dále v tomto dokumentu. 

Služby budou poskytovány pro následující programové vybavení a technologie uvedené ve 

výchozím stavu: 

1. Integrovaný klient operačního střediska (IKOS) 

a. Řízení událostí 

b. Komunikační subsystém 

c. Evidence subjektů  

d. Evidence zdrojů  

e. Geografický informační systém (GIS) 

2. Klient pro práci v terénu IKOS (IKOS Mobile) 

3. GPS modul 

4. Kamerový server IKOS 

5. Systém Redundance 

6. Integrace na následující Systémy/Subsystémy: 

a. Integrace na subsystém MKS – Kamerové okno 

b. Integrace na subsystém MKS – Kamerová prohlížečka MKS pro živý obraz 

kamer 

c. Integrace na Manažerský informační systém (MIS) 

d. Integrace na Komunikační systém 

Poskytované služby se poskytují jen a pouze k vyjmenovanému programovému vybavení a 

technologiím. 

Součástí poskytovaných služeb je i součinnost poskytovatelům služeb pro další části 

Programového vybavení a technologie OS KŠ. 



• Zajištění nezbytného servisu a podpory pro komponentu OS KŠ HMP -Kamerová 

prohlížečka MKS (IVISEC) vč. vazby na Jednotnou grafickou nadstavbu MKS 

Předmětem plnění je poskytování nezbytných služeb pro Programové vybavení a technologie 

OS KŠ HMP (dále jen OS KŠ): 

1. Úprava reakčních dob v rámci záruk na programové vybavení a technologie 

2. Základní podpora programového vybavení a technologií 

Popis a podmínky poskytování služeb jsou uvedeny dále v tomto dokumentu. 

Služby budou poskytovány pro následující programové vybavení a technologie uvedené ve 

výchozím stavu: 

1. MKS – Kamerová prohlížečka MKS pro živý obraz kamer 

2. Klient pro sdílené zobrazování informací 

3. Integrace na subsystémy: 

a. Integrovaný klient operačního střediska (IKOS) 

i. Řízení událostí 

ii. Geografický informační systém (GIS) 

b. Kamerové servery MKS 

Poskytované služby se poskytují jen a pouze k vyjmenovanému programovému vybavení a 

technologiím. 

Součástí poskytovaných služeb je i součinnost poskytovatelům služeb pro další části 

Programového vybavení a technologie OS KŠ. 

• Zajištění nezbytného servisu a podpory pro komponentu OS KŠ HMP – Manažerský 

informační systém 

Předmětem plnění je poskytování nezbytných služeb pro Programové vybavení a technologie 

OS KŠ HMP (dále jen OS KŠ): 

1. Úprava reakčních dob v rámci záruk na programové vybavení a technologie 

2. Základní podpora programového vybavení a technologií 

 

Služby budou poskytovány pro následující programové vybavení a technologie uvedené ve 

výchozím stavu: 

1. Manažerský informační systém (MIS) 

2. Integrace na subsystém Integrovaný klient operačního střediska (IKOS) – Řízení 

událostí 

 

Poskytované služby se poskytují jen a pouze k vyjmenovanému programovému vybavení a 

technologiím. 

Součástí poskytovaných služeb je i součinnost poskytovatelům služeb pro další části 

Programového vybavení a technologie OS KŠ. 

OS KŠ je stálý pracovní orgán Bezpečnostní rady a Krizového štábu, který pracuje v 

nepřetržitém provozu a vytváří zázemí nejen pro vedení hlavního města Prahy, Bezpečnostní 

radu a Krizový štáb, ale také pro složky Integrovaného záchranného systému. V roce 2019 

prošlo pracoviště Operačního střediska kompletní rekonstrukcí po cca více než deseti letech 

fungování. Součástí rekonstrukce bylo i nové technologické a aplikační vybavení, které 

částečně nahradilo a také doplnilo stávající vybavení.  



V současné době je ve fázi zahájení příprava na realizaci veřejné zakázky na Poskytování 

služeb podpory aplikačního a technologického vybavení nově zrekonstruovaného Operačního 

střediska krizového štábu hl. města Prahy na dobu 4 let. S ohledem na výše uvedené je 

nezbytné zajistit bezproblémový provoz OS KŠ, a to po dobu šesti měsíců, než bude zajištěn 

komplexní servis a podpora veškerého dodaného technologického a aplikačního vybavení v 

rámci připravované veřejné zakázky. 

 

 

Informační systém Krizového řízení ISKŘ- akce č. 0040101 – zvýšení o 3 630 tis. Kč 

Výdaje budou použity k realizaci VZ Zajištění služeb podpory, maintenance a rozšířené 

podpory pro Programové vybavení a technologie OS KŠ HMP na 48 měsíců. 

Realizace vychází z ICT Koncepce MHMP na období 2019 – 2023, která byla schválena 

usnesením Rady HMP č. 75 ze dne 20. 1. 2020. 

Jak již bylo zmíněno výše je podpora Programového vybavení a technologií OS KŠ HMP 

aktuálně zajišťována objednávkami na dobu 6 měsíců s výhledem přípravy rámcové smlouvy 

o podpoře tohoto vybavení a technologií na období 48 měsíců. Předpokládáme, že by tato 

smlouva mohla být realizována již během Q4 2021 a je tedy potřeba zajistit finanční prostředky 

na pokrytí služeb podle této smlouvy realizovaných již koncem roku 2021. 

 

 

Projekty rozvoje IS MP HMP - akce č. 0040985 – zvýšení o 5 014 tis. Kč 

Realizace vychází z ICT Koncepce MHMP na období 2019 – 2023, která byla schválena 

usnesením Rady HMP č. 75 ze dne 20. 1. 2020. 

Výdaje budou použity k realizaci prací a služeb základní podpory a maintenance 

poskytovaných na základě Smlouvy o podpoře IS MP – POVS (Informační systém městské 

policie – podpora organizace a výkonu služby) č. DOH/40/04/003594/2018 v roce 2021 a 

služeb rozšířené podpory realizovaných v druhé polovině roku 2020 a Q1 roku 2021. 

Současně je potřeba mít finanční krytí na realizaci případných dalších požadavků na 

rozšířenou podporu poskytovanou a akceptovanou ještě v roce 2021. Původně schválený 

rozpočet na rok 2021 bohužel plně nekryl ani paušální platby za základní podporu a 

maintenance poskytované dle Smlouvy o podpoře v roce 2021, o požadavcích na rozšířenou 

podporu vyvolaných technologickými změnami a upgradem infrastruktury na straně MP HMP 

ani nemluvě. Z tohoto důvodu je nutné navýšit rozpočet na základní podporu a maintenance 

IS MP – POVS pro rok 2021 tak, aby byl tento nedostatek odstraněn a současně byly finančně 

kryty i požadavky na již realizované služby rozšířené podpory z roku 2020 nebo případné nové 

požadavky k jejichž realizaci by mohlo dojít ještě v roce 2021. 

 

 

 

 

 



GIS mapové služby a geoinformace - akce č. 0040445 – zvýšení o 7 198 tis. Kč 

Realizace vychází z ICT Koncepce MHMP na období 2019 – 2023, která byla schválena 

usnesením Rady HMP č. 75 ze dne 20. 1. 2020.  

Výdaje budou použity k nákupu systémové podpory a maintenance pro ArcGIS produkty a 

technologie Esri poskytovaných na základě Smlouvy č. INO/31/03/000074/2021 v roce 2021. 

Bohužel v průběhu přípravy a realizace VZ Služby systémové podpory SW produktů 

ArcGIS došlo ke skluzům, díky kterým byla Smlouva podepsána až v roce 2021 místo 

původně plánovaného podpisu této Smlouvy ještě v roce 2020. Z tohoto důvodu došlo 

k situaci, kdy dodavatelská faktura byla realizována až v roce 2021, čímž zatížila již schválený 

rozpočet 2021 místo toho, aby čerpání proběhlo ještě z rozpočtu 2020. Z důvodu kumulace 

této a dalších plateb pro akce č. 0040445 do rozpočtu 2021 je potřeba zajistit finanční krytí 

této faktury úpravou rozpočtu. 

 

 

Informační platforma a datový sklad - akce č. 0041729 – zvýšení o 11.848 tis. Kč 

Výdaje budou použity k realizaci VZ na zajištění integračních služeb souvisejících s 

programovým vybavením HMP. 

Realizace vychází z ICT Koncepce MHMP na období 2019 – 2023, která byla schválena 

usnesením Rady HMP č. 75 ze dne 20. 1. 2020.  

Usnesením RHMP č. 418 ze dne 8. 3. 2021 byl schválen záměr realizace veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí odborných služeb dodávky vývoje integrací 

v prostředí stávajícího nástroje Integrační platformy (dále jen „IP“), a to na základě požadavků 

plynoucích z ICT koncepce.  

V rámci zásobníku integračního rozhraní většinou vznikají požadavky na data a aplikační 

logiku na straně nového nebo měněného informačního systému (např. ve vazbě na změny 

legislativy). Na základě těchto funkčních požadavků je pak možno identifikovat systémy, které 

požadovanou aplikační logiku a data poskytnou. Integrační služby na integrační platformě jsou 

určeny k propojení systémů. Základním smyslem nákupu služeb je vystavování služeb, které 

budou opakovatelně použité v klientských informačních systémech. Základním cílem využití 

integrační platformy je tedy zpřístupnění vybrané aplikační logiky a dat jednoho (poskytujícího) 

informačního systému návazným systémům a to přes dokumentované a bezpečné API 

rozhraní s jasným SLA. 

Hlavní důvody k realizaci VZ: 

Realizací této veřejné zakázky dojde k zajištění služeb souvisejících s integrací programového 

vybavení systémů provozovaných v ICT prostředí HMP, směřujících k řízenému a 

kontrolovanému propojení agend pro maximální zefektivnění práce s daty a jejich využitím 

napříč jednotlivými systémy provozovanými v ICT prostředí HMP. Dále pak zbavení se vendor-

locku v klíčových IS, kdy budou vytvořené obecné integrační standarty pro stávající a hlavně 

nové poskytovatele aplikačního a programového vybavení MHMP. Již dílčí plnění zakázky 

posune oblast digitalizace a vnímání úřadu v očích občanů HMP, protože jim začnou být 

nabízené digitální služby, doposud realizovatelné pouze fyzickým kontaktem s úřadem. 

 

 



Kapitálové výdaje: 

Projekty rozvoje IS MP HMP - akce č. 0040985 – zvýšení o 4 020 tis. Kč 

Realizace vychází z ICT Koncepce MHMP na období 2019 – 2023, která byla schválena 

usnesením Rady HMP č. 75 ze dne 20. 1. 2020. 

Výdaje budou použity k realizaci prací poskytovaných na základě Smlouvy o rozvoji IS MP - 

POVS č. DOH/40/04/000014/2019 v letech 2020 / 2021 na základě specifikace požadavků dle 

Dílčí smlouvy č. 2. Podobně jako v případě výše uvedené Smlouvy o podpoře schválený 

rozpočet pro rok 2021 nepočítal s realizací části požadavků realizovaných dle této Smlouvy 

v roce 2020 a jejich akceptací v roce 2021 díky čemuž došlo k disproporcím v jeho čerpání, 

kdy za rok 2020 nebyla původně alokovaná částka vyčerpána a akceptace realizovaného 

plnění zatížila rozpočet původně alokovaný na rok 2021. Současně je potřeba se vypořádat s 

požadavky na rozšíření a úpravu funkcionality IS MP – POVS, které již MP HMP eviduje a 

počítá s jejich realizací v rámci Dílčí smlouvy č. 3. 

 

Informační platforma a datový sklad - akce č. 0041729 – zvýšení o 10.000 tis. Kč 

Výdaje budou použity k realizaci VZ na integrace systémů spisových služeb s centrálním 

systémem pro zaručené elektronické podpisy a pečetě. 

Realizace vychází z ICT Koncepce MHMP na období 2019 – 2023, která byla schválena 

usnesením Rady HMP č. 75 ze dne 20. 1. 2020.  

Usnesením RHMP č. 2843 ze dne 14. 12. 2020 byl schválen záměr realizace veřejné zakázky: 

Předmět plnění veřejné zakázky je potřebný pro úplné naplnění povinností HMP dle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014, o elektronické identifikaci a důvěryhodných 

službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu a o zrušení směrnice 

1999/93/ES ze dne 23. 7. 2014 (dále jen „eIDAS“), které nabylo účinnosti dne 1. 7. 2016.  

 

Předmět veřejné zakázky spočívá v zajištění propojení centrálního systému pro elektronickou 

identifikaci a potřeby vytvářející důvěru pro elektronické transakce v rámci EU (nařízení 

eIDAS) vybudovaného v prostředí HMP vůči celoměstsky významným systémům IS ICZ e-

spis® a ICZ e-spis LITE®. V rámci řešení bude zajištěna integrace uvedených systémů s 

centrálním systémem pro zaručené elektronické podpisy a pečetě, vč. zajištění kvalifikovaných 

zařízení pro jednoznačnou identifikaci a ověření elektronických dokumentů jak v ČR, tak ze 

zahraničí.  

 

Za účelem naplnění výše uvedeného cíle bude předmětem veřejné zakázky dodávka produktů 

(technologií) uvedených níže (pro níže uvedené subjekty): 

a. Dodávky pro subjekty využívající systém ICZ e-spis® v rozsahu: 

i. Velké městské části (MČ Praha 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

15, 17, 19, 20, 21), 

ii. Malé městské části (MČ Praha 23 – 57), 

iii. Správa služeb HMP, Muzeum HMP, Botanická zahrada HMP,  

iv. Školy a školská zařízení HMP a MČ,  

v. Pražský komunální odpad (PKO)  

b. Dodávky pro subjekty využívající systém ICZ e-spis LITE ® v rozsahu: 



i. Instance subjektů MČ Praha 2, 

ii. Instance subjektů MC Praha 12. 

c. Projektové řízení, systémová integrace 

d. Poskytnutí dalších odborných služeb 

 

 Hlavní důvody k realizaci VZ: 

Dne 1. 7. 2016 nabylo účinnosti nařízení eIDAS. V souladu s tímto nařízením musí být 

veřejnoprávní subjekt (HMP) schopen ověřit, kromě stávajících zaručených elektronických 

podpisů a značek, i kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikovanou elektronickou pečeť 

použitou na dokumentu a pocházející z jakéhokoli členského státu Evropské unie.  

Zároveň musí být veřejnoprávní subjekt schopen podepsat dokument kvalifikovaným 

elektronickým podpisem či opatřit dokument kvalifikovanou elektronickou pečetí. Tyto 

možnosti zajišťuje nový modul pro ověřování elektronického podpisu založený na nástroji 

Digital Signature Service (DSS), který vznikl v rámci programu ISA Evropské komise. Ten 

zabezpečí, aby ověřování proběhlo v souladu s článkem 32 nařízení eIDAS a souvisejícími 

normami pro ověřování kvalifikovaných elektronických podpisů. Jednou z podmínek pro jeho 

správné fungování bude přístup k autoritám poskytujícím data potřebná pro ověření platnosti 

podpisů, jako jsou seznamy důvěryhodných služeb a seznamy zneplatněných certifikátů. 

Výše uvedenou povinnost je třeba plošně adaptovat do prostředí páteřních informačních 

systémů spisových služeb tak, aby dané subjekty nebyly nuceny daný shodný produkt 

pořizovat individuálně, tj. opakovaně nakupovat shodné řešení, ale danou problematiku 

zastřešit centrálním řešení s plnohodnotnou adaptací vůči ostatním centrálním projektům 

v prostředí HMP.  

Dané plnění s ohledem na potřebné technologie, nezbytnou odbornost a zkušenost není 

přitom možné zajistit ze strany HMP. 
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