
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2462 
ze dne  11.10.2021 

k záměru odboru informatických aplikací MHMP na realizaci veřejné zakázky "Centrální systém 
pro správu životního cyklu kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných prostředků dle nařízení 

eIDAS“ a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  záměr realizace veřejné zakázky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 2 tohoto 
usnesení 

3.  úpravu celkových nákladů investiční akce dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I .   r o z h o d u j e  

o zahájení zadávacího řízení po splnění zákonných podmínek 

I I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - IAP MHMP 

1.  realizovat zadávací řízení k veřejné zakázce "Centrální systém pro správu 
životního cyklu kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných prostředků dle 
nařízení eIDAS" 

Termín: 15.10.2021 



2.  rozhodnout o výběru dodavatele na základě provedeného posouzení                    
a hodnocení přijatých nabídek 

Termín: 26.11.2021 

3.  oznámit rozhodnutí o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům 

Termín: 30.11.2021 

4.  učinit právní kroky související s přidělením veřejné zakázky vybranému 
dodavateli 

Termín: 10.12.2021 

2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2. tohoto usnesení 

Termín: 15.10.2021 

2.  realizovat úpravu celkových nákladů investiční akce dle bodu I.3. tohoto 
usnesení 

Termín: 15.10.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  primátor hl.m. Prahy  
Tisk: R-41287  
Provede: MHMP - IAP MHMP, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2462 ze dne 11. 10. 2021 
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Záměr realizovat veřejnou zakázku dle ustanovení Hlavy I., článek 6 písm. e) Pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy 

(do 20 000 000 Kč bez DPH) 

Odbor MHMP: IAP         Pořadové č. záměru: 12/2020/IAP 

Název veřejné 

zakázky: 

Centrální systém pro správu životního cyklu kvalifikovaných certifikátů 

a kvalifikovaných prostředků dle nařízení eIDAS 

Předmět plnění 
Předmět plnění veřejné zakázky je potřebný pro 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 je požadován v návaznosti na schválený 

projektový záměr celoměstsky významného projektu Projekt eIDAS, který 

byl schválen ŘR HMP pro celoměstskou koncepci dne 23.6.2020. Z tohoto 

záměru vyplývá zadat pět veřejných zakázek, kdy předmětem jedné z nich 

je veřejná zakázka na zajištění systému pro správu životního cyklu 

kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných prostředků vč. jeho podpory a 

rozvoje. Předmětem veřejné zakázky jsou následující položky: 

Licence software pro MHMP a vybrané městské části: 

- Požadavek na vlastnění kompletních zdrojových kódů 

k SW „CMS“ 

- Předání kompletních autorských práv k SW „CMS“ 

- centrální systém pro evidenci a správu životního cyklu 

(zejména žádosti, vydání, zneplatnění, odvolání, ochrana 

PIN/PUK a obnova, notifikace o vypršení platnosti apod.) 

kvalifikovaných bezpečnostních prostředků typu čipová 

karta a kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy; 

- aplikaci pro vydávání a personalizaci kvalifikovaných 

prostředků pro vytváření elektronických podpisů (dále jen 

„karet“) a certifikátů na nich; 

- aplikaci pro správu a obnovu certifikátů na kartě. 

Předmětem bude i opční závazek dodavatele k rozšíření pro zbylé 

Městské části. 

Služby 

▪ implementační práce; 

▪ integrace na IDM; 

▪ napojení na certifikační autoritu, integrace s vybraným 

poskytovatelem kvalifikovaných certifikátů;  
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▪ zajištění funkcionalit provozního charakteru, zejména: 

1) pravidelná aktualizace CRL a publikování na 

dedikovaném pracovišti; 

2) kontrola platnosti a aktualizace kořenových certifikátů 

vydavatelů kvalifikovaných certifikátů; 

▪ reporting a logování operací vč. customizace reportů; 

▪ školení operátorů a administrátorů; 

vypracování provozní, správcovské (administrační) a uživatelské 

dokumentace; 

 

Předmětem bude i opční závazek dodavatele k rozšíření těchto 

implementačních prací pro zbylé Městské části. 

Podpora 

▪ služby údržby a podpory třetí úrovně (L3) v režimu 10x5 s 

dobou reakce 4 hod. po dobu 48 měsíců; 

▪ rezerva na rozvoj systému ve výši 240 MD; 

Předmětem bude opční závazek dodavatele pro software podpory ke všem 

výše uvedeným software na dalších 48 měsíců po uplynutí prvních 48 

měsíců, a to v ceně pro prvních 48 měsíců (celková doba požadované 

udržitelnosti projektu podle celoměstské koncepce je 8 let). 

CPV kód 48000000-8 Balíky programů a informační systémy 

72000000-5 Informační technologie: poradenství, vývoj programového 

vybavení, internet a podpora 

Zastoupení 

zadavatele 

v řízení 

ANO – konzultace přípravy zadávacího řízení včetně dohledu při validaci 

dokumentace VZ bude administrovat jedna ze tří AK, které jsou 

zasmluvněny na základě rámcové dohody č. INO/40/01/003415/2017, dle 

jejich aktuálních volných kapacit 

Zdůvodnění 

potřeby veřejné 

zakázky 

Dne 1. července 2016 nabylo účinnosti nařízení eIDAS (nařízení Evropské 

unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro 

elektronické transakce na vnitřním evropském trhu). Nařízení vytvořilo 

standardy pro elektronické podpisy, kvalifikované digitální certifikáty, 

elektronické pečeti, časová razítka a další způsoby ověření autentizačních 

mechanismů, a Členské státy EU jsou povinny uznat elektronické podpisy, 

které splňují standardy eIDAS. 

Nařízení vytváří právní prostředí pro důležité aspekty elektronických 

transakcí, kterými jsou především: 

• zaručený elektronický podpis – elektronický podpis se považuje za 

zaručený, pokud splňuje požadavky nařízení; 

• kvalifikovaný digitální certifikát pro elektronický podpis; 

Zákon o službách vytvářejících důvěru v souvislosti s přijetím nařízení 

eIDAS zakotvil do svého ustanovení § 5 povinnost použít k podepisování 

elektronickým podpisem výlučně kvalifikovaný elektronický podpis, a to za 

účelem zvýšení úrovně ochrany a důvěryhodnosti dokumentu opatřeného 

takovým podpisem. 



Stránka 3 z 5 

 

Předmět plnění zakázky zajistí naplnění následujících legislativních 

požadavků: 

• eIDAS – nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické 

identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na 

vnitřním evropském trhu; 

• Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce v planém znění; 

• Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění 

zákona č. 190/2009 Sb.; 

• Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby; 

• Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, 

vyhlášený Ministerstvem vnitra dle zmocňovacího ustanovení 

Zákona o archivnictví a spisové službě; 

• Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění; 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále 

také „GDPR“); 

• Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 

souvisejících zákonů v platném znění. 

Předmět veřejné zakázky je požadován v návaznosti na schválený 

projektový záměr Projekt eIDAS, který byl schválen ŘR HMP pro 

celoměstskou koncepci dne 23.6.2020. 

Koncepční 

materiál nebo 

rozhodnutí, na 

základě kterého 

se veřejná 

zakázka zadává 

Realizace vychází z ICT Koncepce MHMP na období 2019–2023 (dílčí 

Koncepce Systém řízení rozvoje IS/ICT a dílčí Koncepce rozvoje zajištění 

Specifikace principu rozhraní v souladu s přílohou č. 1 Celoměstské 

koncepce), která byla schválena usnesením Rady HMP č. 75 ze dne 20. 1. 

2020. 

 

Realizace vychází z Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů 

pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období do roku 2025, která 

byla schválena usnesením Rady HMP č. 2037 ze dne 28. 8. 2018 a 

Zastupitelstva HMP č. 39/2 ze dne 6. 9. 2018. 

 

Na základě schválení řídící radou CMK 23. 6. 2020 

Druh veřejné 

zakázky podle 

předmětu a 

předpokládané 

hodnoty  

Zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby bude realizováno formou 

otevřeného řízení. 
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Předpokládaná 

hodnota1 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 19.800.000 Kč bez DPH a je 

tvořena cenou za SW licence, Implementační práce týmem odborníků, 

Produkty a cenou za SW podporu a rozvojové práce. 

Způsob 

stanovení 

předpokládané 

hodnoty2 

Předpokládaná hodnota byla zadavatelem stanovena v souladu s § 16 odst. 6 

a § 21 ZZVZ na základě indikativních nabídek potenciálních účastníků ZŘ 

obdržených na základě průzkumu trhu provedeného u relevantních 

dodavatelů provedeného odbornou konzultační společností. 

Celkový maximální rozsah licencí je vztažen k odhadovanému počtu 

přistupujících organizací do projektu eIDAS s ohledem na podřízené 

organizace. 

V rámci veřejné zakázky si zadavatel stanovil opční strategii na pořízení 

technologie pro zbývající Městské části a další organizace. 

Uvedená cenová indikace v sobě nezahrnuje náklady na customizaci 

požadavků jednotlivých městských částí, které si je mohou na vlastní 

náklady sami zvolit – integrace vlastního designu, zvolená bezkontaktní 

technologie, aktivace dvoufaktorové autentizace. 

Druh zadávacího 

řízení 

Otevřené řízení 

Požadavky na 

prokázání 

způsobilosti a 

kvalifikace 

Zadavatel požaduje prokázání veškeré základní způsobilosti stanovené 

dle ust. § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle ust. § 77 ZZVZ. Dále 

požaduje prokázání technické kvalifikace dle § 79, odst. 1 písm. a b) a d) 

ZZVZ. 

Způsob 

hodnocení 

Nabídky budou v souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ hodnoceny dle jejich 

ekonomické výhodnosti.  

Kritéria 

hodnocení 

Nejnižší nabídková cena  

Způsob 

financování 
Celková částka za plnění veřejné zakázky ve výši 23.958.000 Kč s DPH bude 

hrazena z rozpočtu odboru IAP MHMP: 

r. 2021 

ORJ 0931 ODPA 6171 POL 6111 ORG 0040082 Kč 12 100 000,- 

ORJ 0931 ODPA 6171 POL 5168 ORG 0040082 Kč   1 235 208,- 

r. 2022  

ORJ 0931 ODPA 6171 POL 5168 ORG 0040082 Kč   2 964 500,- 

r. 2023 

ORJ 0931 ODPA 6171 POL 5168 ORG 0040082 Kč   2 964 500,-  

 
1 Při stanovení předpokládané hodnoty byla brána v úvahu všechna možná spolu související plnění ve smyslu 

zejm. ust. § 16 a násl. ZZVZ; PH je stanovena v souladu s ustanovením § 16 a násl. ZZVZ; bližší údaje obsahuje 

dokumentace VZ. 
2 Zejm. s ohledem na ustanovení § 16 odst. 6 ZZVZ. 
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r. 2024 

ORJ 0931 ODPA 6171 POL 5168 ORG 0040082 Kč   2 964 500,- 

r. 2025 

ORJ 0931 ODPA 6171 POL 5168 ORG 0040082 Kč   1 729 292,- 

Předpokládaný 

termín zahájení 

řízení k veřejné 

zakázce 

říjen 2021 

Předpokládaná 

doba realizace 

veřejné zakázky 

48 měsíců od účinnosti smlouvy 

Informace, zda se 

připouští 

varianty nabídky 

dle § 102 ZZVZ 

NE 

Odůvodnění 

nerozdělení 

nadlimitní 

veřejné zakázky 

na části 

Tato veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 35 ZZVZ.  

Zadavatel samotný předmět plnění na části nerozdělil, přičemž k tomuto 

kroku přistoupil z důvodu jeho komplexnosti a návaznosti jednotlivých částí 

předmětu veřejné zakázky. 

Odůvodnění 

neodeslání 

předběžného 

oznámení 

Předběžné oznámení bude odesláno. 

Odůvodnění 

nejmenování 

komisí 

Komise budou jmenovány. 

 



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

IAP MHMP 0040444 Ekonomické IS 0 0931 -4 000,00
IAP MHMP 0041730 Projekty napojení agendových IS na rozhraní ISZR 0 0931 -4 000,00
IAP MHMP 0041731 Správa identit (IDM) 0 0931 -1 000,00
IAP MHMP 0042664 Softwarové nástroje pro modelování architektury IS/ICT 0 0931 -3 100,00
IAP MHMP 0040082 Agendové a provozní IS 0 0931 12 100,00

C e l k e m 0,00

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2462 ze dne 11. 10. 2021

Úprava celkových 
nákladů*/ (v tis. 

Kč)
Číslo akce UZ

0,00
0,00
0,00

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

 Název akce

0,00

64 738,08

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

Úprava rozpočtu     
(v tis. Kč)Odbor/Organizace ORJ



Důvodová zpráva k tisku č. R-41287 

k záměru odboru informatických aplikací MHMP na realizaci veřejné zakázky  

„Centrální systém pro správu životního cyklu kvalifikovaných certifikátů a 

kvalifikovaných prostředků dle nařízení eIDAS“ 

a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 

 

Dne 1. července 2016 nabylo účinnosti nařízení eIDAS (nařízení Evropské unie č. 910/2014 o 

elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním 

evropském trh). Nařízení vytvořilo standardy pro elektronické podpisy, kvalifikované 

digitální certifikáty, elektronické pečeti, časová razítka a další způsoby ověření autentizačních 

mechanismů, a Členské státy EU jsou povinny uznat elektronické podpisy, které splňují 

standardy eIDAS. 

Nařízení vytváří právní prostředí pro důležité aspekty elektronických transakcí, kterými jsou 

především: 

• zaručený elektronický podpis – elektronický podpis se považuje za zaručený, pokud 

splňuje požadavky nařízení; 

• kvalifikovaný digitální certifikát pro elektronický podpis; 

Zákon o službách vytvářejících důvěru v souvislosti s přijetím nařízení eIDAS zakotvil do 

svého ustanovení § 5 povinnost použít k podepisování elektronickým podpisem výlučně 

kvalifikovaný elektronický podpis, a to za účelem zvýšení úrovně ochrany a důvěryhodnosti 

dokumentu opatřeného takovým podpisem. 

Předmět plnění zakázky zajistí naplnění následujících legislativních požadavků: 

• eIDAS – nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a 

důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu; 

• Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce; 

• Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.; 

• Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby; 

• Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, vyhlášený Ministerstvem 

vnitra dle zmocňovacího ustanovení Zákona o archivnictví a spisové službě; 

• Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů; 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (dále také „GDPR“); 

• Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. 

Předmět veřejné zakázky je požadován v návaznosti na schválený projektový záměr Projekt 

eIDAS, který byl schválen ŘR HMP pro celoměstskou koncepci dne 23.6.2020. 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 19.800.000 Kč bez DPH 



Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby, zadání veřejné zakázky bude 

realizováno formou otevřeného řízení. 

Realizace vychází z ICT Koncepce MHMP na období 2019–2023 (dílčí Koncepce Systém 

řízení rozvoje IS/ICT, Koncepce integrace aplikací včetně napojení na státní registry 

kapitola 2.1.3. a dílčí Koncepce rozvoje zajištění Specifikace principu rozhraní v souladu s 

přílohou č. 1 Celoměstské koncepce), která byla schválena usnesením Rady HMP č. 75 ze dne 

20. 1. 2020. 

 

Realizace vychází z Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. 

Prahy a městských částí na období do roku 2025, která byla schválena usnesením Rady HMP 

č. 2037 ze dne 28. 8. 2018 a Zastupitelstva HMP č. 39/2 ze dne 6. 9. 2018. 

 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 17. 12. 2020 schválilo usnesením č. 22/1 rozpočet vlastního hl, 

m. Prahy na rok 2021. Na investiční akci 0040082 odboru IAP bylo schváleno 32 000 tis. Kč. 

Tato částka pokryje nanejvýš běžící smluvní závazky. Požadavek odboru IAP byl na tuto 

investiční akci 78.000 tis. Kč. Vzhledem k tomu není možné pokrýt tento záměr ve výši 12 100 

tis. Kč pouze z prostředků akce 0040082 a je nutná rozpočtová úprava. Bez rozpočtové úpravy 

nelze tento záměr zrealizovat. 

Po důkladném zvážení byly vybrány akce, které by bylo možné v nejnutnějším případě snížit 

a to takto: 

Ekonomické IS – akce 0040444 – snížení o 4 000 tis. Kč 

Projekty napojení agendových IS na rozhraní ISZR – akce 0041730 – snížení o 4 000 tis. Kč 

Správa identit – IDM – akce 0041731 – snížení o 1 000 tis. Kč 

Softwarové nástroje pro modelování architektury IS/ICT – akce 0042664 – snížení o 3 100 tis. 

Kč 

 

Původní náklady investiční akce 0040082 byly 533.250,44 tis. Kč, profinancovanost k 31. 12. 

2020 byla 435.018,64 tis. Kč. Rozdílem dojdeme k částce 98.231,80 tis. Kč, což zbývalo 

k profinancování do dalších let. Požadavky na rozpočet 2021 byly 78.000,00 tis. Kč, smluvní 

závazky jsou na rok 2022 ve výši 29.390,80 Kč, na rok 2023 ve výši 29.390,80 Kč a na rok 2024 

ve výši 26.188,28 Kč, což je celkem 162.969,88 tis. Kč. Profinancovat po 31. 12. 2020 vychází na 

162.969,88 tis. Kč, ale k profinancování zbývá pouze 98.231,80 Kč. Z tohoto důvodu bylo nutné 

navýšit náklady akce o 64.738,08 tis. Kč (162.969,88 – 98.231,80) a  to z původní výše celkových 

nákladů 533 250,44 tis. Kč na 597 988,52 tis. Kč. 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Záznam o stanovení předpokládané hodnoty 

2. Zápis z jednání ŘK CMK 

3. Zasmluvněnost akce  
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