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Část II            Oznámení Ministerstva vnitra 

podle zákona č. 227/2000 Sb. 

i. Výsledky ověření kvalifikovaných systémových certifikátů, které používá kvali-
fikovaný poskytovatel certifikačních služeb 

 

podle zákona č. 300/2008 Sb. 

ii. Podmínky využívání přístupového rozhraní poskytovateli internetových služeb 

 

podle zákona č. 365/2000 Sb. 

iii. Podmínky k udělení autorizace k výkonu kontaktního místa veřejné správy 
Czech POINT 

iv. Přehled atestů udělených podle zákona č. 365/2000 Sb. 
 



VMV čá. 43/2012 (část II) 

 

ii ..  VVýýsslleeddkkyy  oovvěěřřeenníí  kkvvaall ii ff iikkoovvaannýýcchh  ssyyssttéémmoovvýýcchh  cceerr tt ii ff iikkááttůů,,  kktteerréé  
ppoouužžíívváá  kkvvaall ii ff iikkoovvaannýý  ppoosskkyyttoovvaatteell   cceerr tt ii ff iikkaaččnníícchh  sslluužžeebb  

  
Ministerstvo vnitra zveřejňuje v souladu s § 9 odst. 2 písm. e) a § 6 odst. 2 zákona 

č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Ministerstvo vnitra ověřilo ve smyslu § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 227/2000 Sb. kvalifikované 
certifikáty, resp. kvalifikované systémové certifikáty poskytovatelů certifikačních služeb1) a zveřejňuje 
údaje platných kvalifikovaných, resp. kvalifikovaných systémových certifikátů následujících subjektů. 

Dříve ověřené kvalifikované certifikáty, resp. kvalifikované systémové certifikáty poskytovatelů 
certifikačních služeb byly zveřejněny v předchozích částkách Věstníku Ministerstva vnitra. 

 

Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele 
sér. č.: 1171141        (0x11dec5 hexadecimálně) 
s platností od 23. 5. 2011 14:41:06 do 23. 5. 2014 14:41:06 

Poř. 
číslo 

Subjekt Adresa 
28. Česká pošta, s. p. 

identifikační číslo 47 11 49 83 
Olšanská 38/9, 
PSČ 225 99 Praha 3 

Výsledky ověření ze dne 9. 6. 2011 
Jméno postsignum_tsa_tsu1.pem Délka: 2376 byte 
Formát certifikátu Otisk 

MD5 5444 CFBE B027 214C 7FC6 495D 3D6C D91D 
SHA-1 E57 512E 5228 9ECE 28AB EF08 105A 05BD 7560 

3339D  

A. 

PEM 

SHA-256 AB6D 1E7F FAB6 A093 7E2C 6AB2 D9B6 66DD 9D41 
B8FB 4894 3BF3 78A8 33A4 FECB CFF4  

  
Jméno postsignum_tsa_tsu1.der Délka: 1685 byte 
Formát certifikátu Otisk 

MD5 02B2 F2D8 B51B AFA7 2EBE 83F6 B96F 8426  
SHA-1 E9FD 9BC2 4DD5 F86E C7C9 7A39 7A92 7259 B2AB 

4164  

B. 

DER 

SHA-256 A546 C4CB 38C9 326D A332 2DF0 9D42 90B4 9874 
B7E9 C958 56C2 9748 56D4 A950 C6FA  

  
Jméno postsignum_tsa_tsu1.txt Délka: 4262 byte 
Formát certifikátu Otisk 

MD5 82BC C4F9 6752 F230 9C57 C5E8 DBBA ADF5  
SHA-1 E703 164B 477A 2FA9 10B8 8753 88C1 3BBE 3D76 

BD2A  

C. 

TXT 

SHA-256 50CE DCAA 4907 33E2 8F00 2E31 28AA 3D2D 2B4C 
77C7 2622 FB63 8283 F0B5 D79B A0C7  

 

                                                           
1) Pojem „kvalifikovaný systémový certifikát“ byl zaveden novelou zákona o elektronickém podpisu účinnou  

od 26. července 2004. 
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Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele 
sér. č.: 1171146        (0x11deca hexadecimálně) 
s platností od 23. 5. 2011 14:43:04 do 23. 5. 2014 14:43:04 

Poř. 
číslo 

Subjekt Adresa 

29. Česká pošta, s. p. 
identifikační číslo 47 11 49 83 

Olšanská 38/9, 
PSČ 225 99 Praha 3 

Výsledky ověření ze dne 9. 6. 2011 

Jméno postsignum_tsa_tsu2.pem Délka: 2376 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 D5E5 3120 7FF5 24AB 7DFA 6994 A0F0 AEA9  

SHA-1 C376 22A0 5909 C957 1D38 5765 5E3A 7CD9 D3B4 
C7BA  

A. 

PEM 

SHA-256 FA53 6D3C 522B F838 2BAD 959B 76D3 674D 4E82 
19B9 4C4F AF44 0591 59E6 C770 DAAB  

  

Jméno postsignum_tsa_tsu2.der Délka: 1685 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 7E71 BFBA E060 851B B756 5551 6B1C C9B4  

SHA-1 B207 37A3 311E 2E22 7A87 5B0B 6E30 D8D5 7C59 
1279  

B. 

DER 

SHA-256 00AE EC1F 256C 153B BB8C CF55 DADE CA21 34F1 
0570 F1DB B895 A192 85AC CDF2 38C5  

  

Jméno postsignum_tsa_tsu2.txt Délka: 4258 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 A120 98CF E560 5DB9 9CF5 7ECE 05DE 4780  

SHA-1 CC49 BFF2 3732 A59F 5CB5 33BF 362E EC5B 3D83 
5684  

C. 

TXT 

SHA-256 8D29 70DE A643 25B5 AE6F 27AD 0646 0675 0991 
C8F9 7F4D B8E8 7521 15F8 5C58 A067  
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Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele 
sér. č.: 1171148        (0x11decc hexadecimálně) 
s platností od 23. 5. 2011 14:44:48  do 23. 5. 2014 14:44:48  

Poř. 
číslo 

Subjekt Adresa 

30. Česká pošta, s. p. 
identifikační číslo 47 11 49 83 

Olšanská 38/9, 
PSČ 225 99 Praha 3 

Výsledky ověření ze dne 9. 6. 2011 

Jméno postsignum_tsa_tsu3.pem Délka: 2376 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 27FE 5A62 DE61 CF48 84F5 0097 771E 62D3  

SHA-1 5440 93AE 2320 98E0 801F 946C 3C28 5DB3 5E16 
241B  

A. 

PEM 

SHA-256 A26F 2034 5F7F A3C5 47FA 2B19 4D93 69D6 5B69 
7D03 E6FD 478E 2FC3 D31E 0F63 0DBF  

  

Jméno postsignum_tsa_tsu3.der Délka: 1685 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 FAB5 6951 FFAF 0BD1 1C22 6C2C 9020 1907  

SHA-1 A254 8585 C783 E51E B5C0 AD44 9F0D 9D3B CC98 
9927  

B. 

DER 

SHA-256 B200 F0B4 B70A 637C D1FE A208 6C26 7464 7D85 
C1EE C51B 57C8 06B4 9D15 623F 5F70  

  

Jméno postsignum_tsa_tsu3.txt Délka: 4266 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 02BF C662 493B 1FB3 F759 B77E 7A08 1329  

SHA-1 4464 DA05 C977 D1F3 BF67 49E2 D9D6 07F0 D2B5 
71B6  

C. 

TXT 

SHA-256 A39C 1B0B 6AD2 DFDA 385B 9DBE 6508 0A35 E00F 
A262 128F C343 421A 1B62 D37D 8363  
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Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele 
sér. č.: 1238721        (0x12e6c1 hexadecimálně) 
s platností od 10. 11. 2011  10:31:06 do 10. 11. 2014 10:31:06 GMT  

Poř. 
číslo 

Subjekt Adresa 

31. Česká pošta, s. p. 
identifikační číslo 47 11 49 83 

Olšanská 38/9, 
PSČ 225 99 Praha 3 

Výsledky ověření ze dne 2. 12. 2011 

Jméno postsignum_tsa_tsu4.pem Délka: 2376 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 2593 f1b7 67e6 b274 8fb7 0e80 e467 4761 

SHA-1 b0d8 12c8 9981 d831 4cc6 a34a ed4b 6990 d065 
7f61 

A. 

PEM 

SHA-256 95a0 d126 aa70 86f3 d9ef 643e b52a 7afe 8cf6 292d 
4c15 c9c4 674d 9057 d9a2 f92f 

  

Jméno postsignum_tsa_tsu4.der Délka: 1685 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 c6a2 a07a 670c 1ed7 9427 3593 5ee0 de29 

SHA-1 f106 b5ce 626f b049 d7c2 b0d1 f331 8773 26e8 
fd00  

B. 

DER 

SHA-256 18ea 3413 6886 e850 a7aa 83b9 85e0 3e48 072b 
9a0a 9dad f365 9f07 ba0e d653 aeea  

  

Jméno postsignum_tsa_tsu4.txt Délka: 4369 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 e3ef bae9 00e8 3759 059f a8c7 a259 6222  

SHA-1 0dab 57e8 4144 34df 5d7e 804a 66a4 3e5f 19ce 
c398  

C. 

TXT 

SHA-256 e3c1 ef58 ac17 d938 d710 783a 718f c1ff 79d1 bba4 
4283 aa6d b1c1 b017 eeeb 1617  
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Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele 
sér. č.: 1238723        (0x12e6c3 hexadecimálně) 
s platností od 10. 11. 2011  10:32:10 do 10. 11. 2014 10:32:10 GMT  

Poř. 
číslo 

Subjekt Adresa 

32. Česká pošta, s. p. 
identifikační číslo 47 11 49 83 

Olšanská 38/9, 
PSČ 225 99 Praha 3 

Výsledky ověření ze dne 2. 12. 2011 

Jméno postsignum_tsa_tsu5.pem Délka: 2376 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 ae16 5eea 4d13 2126 edcc 7b5a 7e88 f357  

SHA-1 e61f de4e 71ac 209b fadc 5f1a 7e72 cb05 5842 
e7c3  

A. 

PEM 

SHA-256 465c 0a3f d137 9da4 f5da 8b09 936e 7460 f760 f943 
43d9 d398 22c6 514f ffa5 dcaa  

  

Jméno postsignum_tsa_tsu5.der Délka: 1685 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 fc1d d0e1 9b6f b22a 924f 56d7 977e 6ba4  

SHA-1 9074 27c4 7082 5721 5c60 7445 dc11 1a5c deaf 
246f  

B. 

DER 

SHA-256 ffcb b16e cbb9 629e 12ab a621 13c5 1b05 c0e6 3b1c 
c87e 265b 6075 153c 04b3 0779  

  

Jméno postsignum_tsa_tsu5.txt Délka: 4369 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 12c4 0448 6dd3 b4a6 8bf3 492f 092c 56d1  

SHA-1 ca88 e85b 7395 67fc 946b 8cb0 a95b e71a 5938 
0ea7  

C. 

TXT 

SHA-256 F7F2 60F0 A96C 579C 9C72 59DF 2AFC BDE0 6F12 
8D5C C393 A07D 585F CD87 461B 9F71  
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Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele 
sér. č.: 1238727        (0x12e6c7 hexadecimálně) 
s platností od 10. 11. 2011  10:33:00 do 10. 11. 2014 10:33:00 GMT  

Poř. 
číslo 

Subjekt Adresa 

33. Česká pošta, s. p. 
identifikační číslo 47 11 49 83 

Olšanská 38/9, 
PSČ 225 99 Praha 3 

Výsledky ověření ze dne 2. 12. 2011 

Jméno postsignum_tsa_tsu6.pem Délka: 2376 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 853f d24 0546 9209 0189 9770 5b53 e5b1f  

SHA-1 46f1 31d7 5aea ec3d 2670 2ecb 27ca 7ec2 1942 
78ef  

A. 

PEM 

SHA-256 1a1f e86e 1d2b dec2 5197 0afc d4cd ac05 7960 
4584 40d6 2822 f906 b199 c664 bccc  

  

Jméno postsignum_tsa_tsu6.der Délka: 1685 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 93f9 c7cf cb39 ed05 9a7a 543a 87f3 c349  

SHA-1 8a41 f4e7 19f1 e1c7 71d1 0fe6 8475 7b12 c3cb 
b9f9  

B. 

DER 

SHA-256 18ed 434f 4b22 847a 3d46 6a60 e70e 9dfa 1915 
41fc 6b56 126e 2b66 dd05 b7b6 6052  

  

Jméno postsignum_tsa_tsu6.txt Délka: 4369 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 21c6 894a 026a 1f44 9b18 862b e1de 3fef  

SHA-1 b15c bdd2 6a03 db13 909e 472b 1559 c704 9c6a 
8304  

C. 

TXT 

SHA-256 df46 0580 8124 1f4e 3869 fd20 347f d321 41f1 073a 
169e 86fa f82f 27ba 7472 fa0b  
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Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele 
sér. č.: 10685327        (0xa30b8f hexadecimálně) 
s platností od 21. 12. 2011  00:00:00 do 21. 12. 2016 00:00:00 GMT 

Poř. 
číslo 

Subjekt Adresa 

34. První certifikační autorita, a. s. 
identifikační číslo 26 43 93 95 

Podvinný mlýn 2178/6, 
PSČ 190 00 Praha 9 

Výsledky ověření ze dne 9. 1. 2012 

Jméno TSA1_2011.pem Délka: 2191 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 9d8b f0a4 d65c fbff a43f 4808 2286 081d  

SHA-1 c167 f581 d43a b9d6 03f0 8802 9728 4e5c b951 
f939  

A. 

PEM 

SHA-256 86dd 2a7e 480a eb91 8c49 f0ce 8cfd a123 9c99 
04b5 8fb3 fc76 63b5 1535 bb46 65d4  

  

Jméno TSA1_2011.der Délka: 1574 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 5966 f53d c4fc 30e8 0b10 024a d20b 2894  

SHA-1 6672 c142 6708 c816 3d4b 5790 5303 b9cc 9b0b 
f47f  

B. 

DER 

SHA-256 2ca5 ed9f 166b d8e2 ad3d c943 17aa c1fc d32c 8f49 
ce8a 9572 a40d f39d 7f2f cfe6  

  

Jméno TSA1_2011.txt Délka: 6366 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 dea0 4f95 fb39 988c 0145 9b88 27fe 9d26 

SHA-1 dd36 5c28 2ab9 4b9d a83d 532d c366 96c4 0621 
0553  

C. 

TXT 

SHA-256 4b53 88d0 3521 4e1d e0bd 24b3 b899 291c ff2f 
763f 5542 1014 5a8e 47ea 0418 3377  
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Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele 
sér. č.: 10685329        (0xa30b91 hexadecimálně) 
s platností od 21. 12. 2011  00:00:00 do 21. 12. 2016 00:00:00 GMT 

Poř. 
číslo 

Subjekt Adresa 

35. První certifikační autorita, a. s. 
identifikační číslo 26 43 93 95 

Podvinný mlýn 2178/6, 
PSČ 190 00 Praha 9 

Výsledky ověření ze dne 9. 1. 2012 

Jméno TSA3_2011.pem Délka: 2191 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 7ab5 20ab fe24 4070 3bef c2b6 f79d 095d  

SHA-1 fa63 9966 b82e 9af6 84ab 8a29 81e6 2115 e00e 
153b  

A. 

PEM 

SHA-256 f893 011f 8fa3 c12d f6aa 14b5 80b3 f886 ddf2 ce0d 
9a12 4c3f 29a5 415f 6bd2 3d59  

  

Jméno TSA3_2011.der Délka: 1574 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 360f 167c 1234 79fa 1218 b383 612e b375  

SHA-1 933d 0564 95f4 c641 9569 9e71 f9d4 b517 3182 
490f  

B. 

DER 

SHA-256 65d3 a16f 34e0 5ed6 1413 36d4 8909 fe36 d661 
4100 9819 4304 c762 bc82 ecc0 1f63  

  

Jméno TSA3_2011.txt Délka: 6366 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 58e1 56fb d6a1 fb19 7a5e 1198 b933 8e0e  

SHA-1 ac0a 19d6 243e b5f1 6956 7441 0208 8e34 2657 
0eab  

C. 

TXT 

SHA-256 ab1c a936 5c45 1d99 f05e d4d2 b961 71dc 6d7a 
e121 b7ce 3b86 b78a 9861 a37c 4af7  
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Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele 

sér. č.: 10685328        (0xa30b90 hexadecimálně) 
s platností od 21. 12. 2011  00:00:00 do 21. 12. 2016 00:00:00 GMT 

Poř. 
číslo 

Subjekt Adresa 

36. První certifikační autorita, a. s. 
identifikační číslo 26 43 93 95 

Podvinný mlýn 2178/6, 
PSČ 190 00 Praha 9 

Výsledky ověření ze dne 8. 2. 2012 

Jméno TSA2_2011.pem Délka: 2191 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 8bf5 3542 dd57 af5b 2029 b109 35df ba99 

SHA-1 8f06 d6e9 e118 6112 c059 5eec d12f 5e5c 7d41 
65bc 

A. 

PEM 

SHA-256 af46 3ab2 b25e 1260 e0af 5ce9 87d1 ffd5 f810 b187 
9749 d2ce d9a9 9d6d c435 8b59 

  

Jméno TSA2_2011.der Délka: 1574 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 d2ac 2398 6350 f118 2af9 3811 5299 b72e 

SHA-1 ea23 029a b2d2 dcc5 cccb 43a4 7d06 4400 069d 
bf13 

B. 

DER 

SHA-256 9fb5 f319 fe4b 7dcd ba51 83f7 9e2b 125a 2651 
033d 9a09 0684 828b 4f4f f5f8 3f20 

  

Jméno TSA2_2011.txt Délka: 6366 byte 

Formát certifikátu Otisk 

MD5 3cac 8900 82a4 7245 22db a5aa e64c 1a24 

SHA-1 c184 7655 673e f231 2cff 2781 cdfb dc08 3237 6407 

C. 

TXT 

SHA-256 cdd5 aa6f 6cd6 5f53 647f 2a9a dc58 ef06 3c5d 5de7 
e599 fbf5 3b22 afdc 628d bd4d  

 

Poznámka: 

Zveřejněné otisky slouží k tomu, aby před instalací kvalifikovaného systémového certifikátu, 
případně kvalifikovaného certifikátu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb byla možnost 
porovnáním otisků zjistit, zda: 

• kvalifikovaný systémový certifikát, případně kvalifikovaný certifikát byl skutečně ověřen 
Ministerstvem vnitra, 

• zda kvalifikovaný systémový certifikát, případně kvalifikovaný certifikát byl vydán příslušným 
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, 

• se jedná o kvalifikovaný systémový certifikát, případně kvalifikovaný certifikát, kdy k němu 
odpovídající data pro vytváření elektronických značek, respektive elektronických podpisů 
daného akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, jsou určena pro označování, 
respektive podepisování kvalifikovaných certifikátů, kvalifikovaných časových razítek, 
kvalifikovaných systémových certifikátů, seznamu kvalifikovaných certifikátů, které byly 
zneplatněny, a seznamu kvalifikovaných systémových certifikátů, které byly zneplatněny. 
 
Aktuální výsledky ověření otisků (hash MD5, SHA-1 a SHA-256) různých formátů 

kvalifikovaných certifikátů, resp. kvalifikovaných systémových certifikátů (PEM, DER, TXT) jsou také 
zveřejňovány na webových stránkách ministerstva. 
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ii ii ..  PPooddmmíínnkkyy  vvyyuužžíívváánníí  ppřřííssttuuppoovvééhhoo  rroozzhhrraanníí  
ppoosskkyyttoovvaatteell ii   iinntteerrnneettoovvýýcchh  sslluužžeebb  

  
Ministerstvo vnitra zveřejňuje podle § 14a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona 
č. 263/2011 Sb., věcné, personální, technické, bezpečnostní a organizační podmínky pro 
využívání přístupového rozhraní Informačního systému datových schránek poskytovateli 
internetových služeb. 

1. PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ PŘÍSTUPOVÉHO ROZHRANÍ 

1.1 Správce Informačního systému datových schránek stanovuje následující věcné, 
personální, technické, bezpečnostní a organizační podmínky pro využívání 
přístupového rozhraní a způsob prokazování jejich splnění. 

1.2 V případě, že Poskytovatel zajišťuje provoz svých internetových služeb 
prostřednictvím subdodavatele, prokáže splnění podmínek uvedených v bodě 1.4 
a) a b), pokud doloží, že je splňuje subdodavatel, a zároveň doloží platnou 
smlouvu se subdodavatelem, ze které vyplývá, že zajišťuje pro Poskytovatele 
provoz internetových služeb. 

1.3 Věcné podmínky: 

 Podmínka Způsob prokázání 

a)  Poskytovatel zajistí jednoznačnou identifikaci 
uživatelů, kterým se zřizuje uživatelský účet. 

Uvedení popisu způsobu a postupů, které jsou 
k uvedenému účelu použity. 

b)  Poskytovatel zajistí souhlas uživatele 
s podmínkami poskytování svých služeb na 
internetu, jež jsou přístupné prostřednictvím 
Poskytovatelem provozovaných individuálních 
uživatelských účtů adresátů těchto služeb (dále 
jen „služby“) a tento souhlas bude uchovávat 
nejméně po dobu 3 roků po skončení propojení 
uživatelského účtu uživatele. 

Uvedení popisu způsobu a postupů, které jsou 
k uvedenému účelu použity. 

1.4 Personální podmínky: 

 Podmínka Způsob prokázání 

a)  Bezpečnostní manažer zodpovědný za 
bezpečnost informací v systémech, které jsou 
využívány pro poskytování služeb 
Poskytovatele, musí mít následující profesní 
kvalifikaci: ISO 27001 Lead Auditor, nebo    
ISO 27001 Lead Implementer, nebo Certified 
Information security Manager (CISM), nebo 
Certified Information System Security 
Professional (CISSP). 

Doložení existence právního vztahu mezi 
bezpečnostním manažerem zodpovědným za 
bezpečnost informací v systémech, které jsou 
využívány pro poskytování služeb 
Poskytovatele, a Poskytovatelem (např. 
pracovní smlouva) 

Certifikát CISM, nebo 

Certifikát CISSP, nebo 

Certifikát ISO 27001 Lead Auditor, nebo 

Certifikát ISO 27001 Lead Implementer 
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b)  Vedoucí pracovník odpovědný za řízení provozu 
informačních systémů, které jsou využívány 
pro poskytování služeb Poskytovatele, musí mít 
následující profesní kvalifikaci: certified ITIL 
Foundation V3 nebo vyšší. 

Doložení existence právního vztahu mezi 
vedoucím pracovníkem odpovědným za řízení 
provozu informačních systémů, které jsou 
využívány pro poskytování služeb 
Poskytovatele a Poskytovatelem (např. 
pracovní smlouva). 

Certifikát ITIL Foundation V3, nebo 

Certifikát ITIL Practitioner 

1.5 Technická podmínka: 

 Podmínka Způsob prokázání 

 Poskytovatel provozuje internetové služby, 
které mají využívat přístupové rozhraní 
Informačního systému datových schránek, 
nejméně po dobu 24 měsíců.  

Čestné prohlášení Poskytovatele. 

1.6 Bezpečnostní podmínky: 

 Podmínka Způsob prokázání 

a)  Poskytovatel má zaveden systém řízení 
bezpečnosti informací vybudovaný na základě 
standardu ISO/IEC 27001, nebo jiný systém 
vyhovující např. požadavkům stanoveným 
v příloze č. 4 Opatření České národní banky 
č. 2 ze dne 3. února 2004. 

Certifikát prokazující soulad systému řízení 
bezpečnosti s ISO/IEC 27001, nebo předložení 
dokumentace, která prokazuje, že systém 
řízení bezpečnosti informací splňuje požadavky 
normy ISO/IEC 27001 i bez jejího přijetí. 

Osvědčení vydané nezávislým externím 
auditorem, který je certifikovaným auditorem 
informačních systémů (CISA) nebo 
certifikovaným ISO 27001 Lead Auditorem 
a/nebo orgánem akreditovaným k certifikaci 
systémů řízení bezpečnosti informací dle 
ISO/IEC 27001.  

Součástí předloženého osvědčení musí být 
i příslušný profesní certifikát auditora, 
respektive akreditace k certifikaci. Audit ověří 
soulad s příslušnými standardy a efektivní 
fungování systému řízení bezpečnosti na ty 
části informačního systému Poskytovatele, 
které jsou využívány pro poskytování služeb 
Poskytovatele. 

b)  Poskytovatel zajišťuje bezpečné vydávání 
a doručování přihlašovacích údajů 
k uživatelským účtům uživatelům, které 
zajišťuje jejich doručení při bezpečném ověření 
totožnosti. 

Uvedení popisu způsobu a postupů, které jsou 
k uvedenému účelu použity. 

c)  Poskytovatel zajišťuje obnovování a opakované 
vydávání přihlašovacích údajů k uživatelským 
účtům uživatelům, které zajišťuje jejich 
doručení při bezpečném ověření totožnosti. 

Uvedení popisu způsobu a postupů, které jsou 
k uvedenému účelu použity. 

d)  Poskytovatel zajišťuje znepřístupnění 
uživatelských účtů a následné rušení 

Uvedení popisu způsobu a postupů, které jsou 
k uvedenému účelu použity. 
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příslušných přihlašovacích údajů, pokud 
nastanou skutečnosti, které uvedl 
v podmínkách poskytování služeb 
Poskytovatele a které znamenají porušení 
bezpečnosti ze strany uživatele. 

e)  Poskytovatel zajišťuje bezpečnost 
přihlašovacích údajů, která znemožňuje jejich 
zneužití. 

Uvedení popisu způsobu a postupů, které jsou 
k uvedenému účelu použity. 

f)  Poskytovatel zajišťuje, že hesla a další 
neveřejné údaje, které se využívají pro 
přihlašování k uživatelským účtům, nejsou 
uloženy v otevřené podobě, ale jsou adekvátně 
fyzicky a logicky (kryptograficky) chráněny, aby 
bylo znemožněno jejich zneužití 
neoprávněnými osobami. 

Uvedení popisu způsobu a postupů, které jsou 
k uvedenému účelu použity. 

g)  Poskytovatel zajistí bezpečnost informačních 
systémů a komunikačních technologií, které 
jsou využívány pro poskytování služeb, tak, že 
v nich aplikuje odpovídajícím způsobem 
opatření a postupy stanovené ve standardech 
ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27004,  

ISO/IEC 27005, ISO/IEC 27035. 

Uvedení popisu způsobu a postupů, které jsou 
k uvedenému účelu použity, a předložení 
dokumentace, která prokazuje, že splňují 
požadavky normy ISO/IEC 27001 i bez jejího 
přijetí. 

1.7 Organizační podmínky: 

 Podmínka Způsob prokázání 

a)  Poskytovatel má oprávnění k podnikání podle 
zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu jím poskytovaných 
služeb. 

Doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci. 

b)  Poskytovatel uzavřel pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Poskytovatelem při výkonu 
podnikatelské činnosti třetí osobě (tento pojem 
zde zahrnuje i Správce Informačního systému 
datových schránek a Provozovatele 
Informačního systému datových schránek) 
s minimálním limitem pojistného plnění 
100 milionů Kč.  

Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát. 

c)  Poskytovatel dosáhl celkový obrat za 
předcházející tři účetní období vyšší jak       
100 milionů Kč za každé z těchto tří 
předcházejících účetních období. 

Kopie daňového přiznání nebo účetní závěrky 
za dané období. 

d)  Poskytovatel jako zpracovatel osobních údajů 
v rámci poskytování svých služeb ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, musí 
splňovat všechny povinnosti uložené mu v této 
souvislosti právními předpisy.  

Předání registračního čísla v registru 
zpracování osobních údajů. Z údajů uvedených 
v registru musí vyplývat, že účel zpracování 
odpovídá službám, které Poskytovatel 
poskytuje. 

Kopie stejnopisů kontrolních protokolů 
z kontrol provedených Úřadem pro ochranu 
osobních údajů v posledních 3 letech, pokud 
byly nějaké provedeny; nebo čestně prohlášení 
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Poskytovatele, že v předmětném období nebyly 
provedeny žádné kontroly. 

e)  Poskytovatel nebyl pravomocně odsouzen pro 
trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na 
organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí 
úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, 
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, 
kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 
účastenství na takovém trestném činu, nebo 
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu. 

Jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak právnická osoba, tak 
i statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem 
Poskytovatele či členem statutárního orgánu 
Poskytovatele právnická osoba, musí tento 
předpoklad splňovat jak právnická osoba, tak 
i statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby. 

Je-li Poskytovatelem zahraniční právnická 
osoba podnikající v České republice 
prostřednictvím své organizační složky, musí 
tento předpoklad splňovat vedle uvedených 
osob rovněž vedoucí této organizační složky. 

Tuto podmínku musí Poskytovatel splňovat jak 
ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 
svého sídla, místa podnikání či bydliště. 

Výpis z evidence Rejstříku trestů České 
republiky. Je-li Poskytovatelem zahraniční 
osoba podnikající v České republice, 
předložením dokladu obdobného výpisu 
z evidence Rejstříku trestů vydaného státem, 
jehož je zahraniční osoba státním občanem, 
nebo čestného prohlášení v případě, že tento 
stát takový doklad nevydává. 

f)  Poskytovatel nebyl pravomocně odsouzen pro 
trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání Poskytovatele podle 
zvláštních právních předpisů, nebo došlo 
k zahlazení odsouzení za spáchání takového 
trestného činu. 

Jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak právnická osoba, tak 
i statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem 
Poskytovatele či členem statutárního orgánu 
Poskytovatele právnická osoba, musí tento 
předpoklad splňovat jak právnická osoba, tak 
i statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby. 

Je-li Poskytovatelem zahraniční právnická 
osoba podnikající v České republice 
prostřednictvím své organizační složky, musí 
tento předpoklad splňovat vedle uvedených 
osob rovněž vedoucí této organizační složky. 

Tuto podmínku musí Poskytovatel splňovat jak 
ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 

Výpis z evidence Rejstříku trestů České 
republiky. Je-li Poskytovatelem zahraniční 
osoba podnikající v České republice, 
předložením dokladu obdobného výpisu 
z evidence Rejstříku trestů vydaného státem, 
jehož je zahraniční osoba státním občanem, 
nebo čestného prohlášení v případě, že tento 
stát takový doklad nevydává. 
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svého sídla, místa podnikání či bydliště. 

g)  Poskytovatel v posledních třech letech 
nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé 
soutěže formou podplácení podle § 49 zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.  

Čestné prohlášení Poskytovatele. 

h)  Vůči majetku Poskytovatele neprobíhá nebo 
v posledních třech letech neproběhlo 
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh 
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 
nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů. 

Čestné prohlášení Poskytovatele. Správce 
Informačního systému datových schránek ověří 
požadované údaje z insolventního rejstříku. 

i)  Poskytovatel není v likvidaci. Čestné prohlášení Poskytovatele. Správce 
Informačního systému datových schránek ověří 
požadované údaje z obchodního rejstříku. 

j)  Poskytovatel nemá v evidenci daní zachyceny 
daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
Poskytovatele. 

Potvrzení příslušného finančního úřadu; ve 
vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení 
Poskytovatele. 

k)  Poskytovatel nemá nedoplatek na pojistném 
a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to 
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště Poskytovatele. 

Potvrzení příslušné zdravotní pojišťovny. Je-li 
Poskytovatelem zahraniční osoba podnikající 
v České republice, předložením dokladu 
obdobného potvrzení zdravotní pojišťovny 
vydaného státem, jehož je zahraniční osoba 
státním občanem, nebo čestného prohlášení 
v případě, že v tomto státě neexistuje veřejné 
zdravotní pojištění.  

l)  Poskytovatel nemá nedoplatek na pojistném 
a na penále na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 
místa podnikání či bydliště Poskytovatele. 

Potvrzení od příslušného pracoviště správy 
sociálního zabezpečení. Je-li Poskytovatelem 
zahraniční osoba podnikající v České republice, 
předložením dokladu obdobného potvrzení 
pracoviště správy sociálního zabezpečení 
vydaného státem, jehož je zahraniční osoba 
státním občanem, nebo čestného prohlášení 
v případě, že to není možné. 
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ii ii ii ..  PPooddmmíínnkkyy  kk  uudděělleenníí  aauuttoorr iizzaaccee  kk  vvýýkkoonnuu  kkoonnttaakkttnnííhhoo  mmííssttaa  
vveeřřeejjnnéé  sspprráávvyy  CCzzeecchh  PPOOIINNTT    

1. Předmět úpravy 

Ministerstvo vnitra zveřejňuje podle § 8b odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., 
o informačních systémech veřejné správy, ve znění zákona č. 263/2011 Sb., věcné, 
personální, technické, bezpečnostní a organizační podmínky pro udělení 
autorizace k výkonu působnosti kontaktních míst veřejné správy. 

2. Vymezení pojmů 

2.1 Pro účely těchto podmínek se rozumí: 

a) kontaktní místo veřejné správy (dále jen „kontaktní místo“): ve smyslu 
§ 8a odst. 1) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, 
ve znění pozdějších předpisů; 

b) Czech POINT: ve smyslu § 8a odst. 6) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů; 

c) žadatel: ve smyslu § 8b odst. 1) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů; 

d) autorizace: ve smyslu § 8b odst. 1) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů; 

e) lokální administrátor: fyzická osoba s přístupem k administračnímu rozhraní 
systému Czech POINT určená žadatelem pro technickou komunikaci 
s ministerstvem a výkon administrativních činností v systému; 

f) koordinátor: fyzická osoba určená žadatelem pro organizační zajištění 
zavedení a provozu kontaktních míst v žadateli a pro organizační komunikaci 
s ministerstvem;  

g) obsluha: pracovník žadatele, který je žadatelem pověřen vykonávat činnosti 
v systému Czech POINT v rámci fungování kontaktního místa; 

h) technické vybavení: soubor technických prostředků odpovídající minimálnímu 
vybavenostnímu standardu nutnému pro obsluhu, provoz a výkon činnosti 
kontaktního místa; 

i) administrační prostředí: specializovaná internetová aplikace, která slouží pro 
zavedení a aktualizaci údajů o obsluze a o jednotlivých pracovištích kontaktních 
míst provozovaných žadatelem. 
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3. Podmínky pro výkon působnosti kontaktního místa  

3.1 Věcné podmínky: 

 Podmínka Způsob splnění Způsob prokázání 

a) Každé kontaktní místo je viditelně 
označeno logem Czech POINT dle 
manuálu, otevírací doba kontaktního 
místa je zveřejněna u vstupu do budovy, 
služby kontaktního místa se poskytují 
v tuto určenou dobu.  

Vytvoření 
fotodokumentace 
označení pracovišť 
kontaktních míst. 

Předložení 
fotodokumentace na 
vyžádání. 

b) Informace o všech pracovištích 
kontaktních míst, které žadatel provozuje, 
a o obsluze jsou zadány a následně 
průběžně aktualizovány v administračním 
prostředí.  

Aktualizace dat 
v administračním 
prostředí. 

Průběžně kontrolováno 
interními mechanismy 
systému nebo v rámci 
kontroly na místě. 

c) Žadatel se zavazuje k zřízení 
a následnému provozování alespoň 
jednoho kontaktního místa v každém 
kraji, kde je přítomna formou alespoň 
jedné pobočky. 

Vytvoření příslušného 
počtu kontaktních míst. 

Předložení seznamu 
klientských poboček 
a seznamu pracovišť 
kontaktních míst.  

d) Žadatel předkládá předpokládaný počet 
a rozmístění kontaktních míst a obsluhy 
na dobu 3 let od udělení autorizace ve 
svých pobočkách. 

Dokument prokazující 
požadované informace. 

Předložení. 

3.2 Personální podmínky: 

 Podmínka Způsob splnění Způsob prokázání 

a) Žadatel určuje koordinátora, který je 
trestně bezúhonný a poučen 
o mlčenlivosti. 

Žadatel činností 
pověřuje fyzickou 
osobu, s níž má 
navázán odpovídající 
právní vztah vyžadující 
dodržování mlčenlivosti. 

Doložení existence 
právního vztahu mezi 
koordinátorem 
a žadatelem (např. 
pracovní smlouvou) 
a předložení výpisu 
z Rejstříku trestů. 

b) Koordinátor je zodpovědný za realizaci 
zavedení a provoz kontaktních míst 
v žadateli. Komunikuje s ministerstvem 
v organizačních otázkách kontaktních 
míst.  

Stanovení kontaktního 
e-mailu a telefonu 
koordinátora. 

Předložení kontaktních 
údajů koordinátora, 
neprodleně po změně 
určení osoby, nebo na 
vyžádání. 

c) Žadatel určuje lokálního administrátora, 
který je trestně bezúhonný a poučen 
o mlčenlivosti. 

Žadatel činností 
pověřuje fyzickou 
osobu, s níž má 
navázán odpovídající 
právní vztah vyžadující 
dodržování mlčenlivosti. 

Doložení existence 
právního vztahu mezi 
lokálním administrátorem 
a žadatelem (např. 
pracovní smlouvou) 
a předložení výpisu 
z Rejstříku trestů. 

d) Lokální administrátor je zodpovědný za 
zavádění dat obsluhy a data o kontaktních 
místech v administrátorském prostředí 
a udržování v aktuálním stavu. 

Aktualizace dat 
v administračním 
prostředí. 

V rámci průběžné 
kontroly. 
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e) Lokální administrátor komunikuje 
s ministerstvem v technických otázkách 
kontaktních míst. 

Stanovení kontaktního 
e-mailu a telefonu 
koordinátora. 

Předložení kontaktních 
údajů lokálního 
administrátora, 
neprodleně po změně 
určení osoby, nebo na 
vyžádání. 

f) Obsluha je trestně bezúhonná, poučena 
o zachovávání mlčenlivosti. Je seznámena 
a dodržuje pravidla na ochranu osobních 
údajů.  

Žadatel činností 
pověřuje fyzickou 
osobu, s níž má 
navázán odpovídající 
právní vztah vyžadující 
dodržování mlčenlivosti. 

Na vyžádání doložení 
existence právního 
vztahu mezi obsluhou 
a žadatelem (např. 
pracovní smlouvou) 
a předložení výpisu 
z Rejstříku trestů. 

g) Obsluha uživatelsky ovládá práci na 
počítači, je školena v práci se systémem 
Czech POINT v minimálním rozsahu 
školení zveřejněného dálkovým 
přístupem. 

Absolvování školení. Na vyžádání předložení 
prohlášení o absolvování 
školení se systémem 
Czech POINT pro každou 
osobu vykonávající 
obsluhu. 

h) Obsluha má zkoušku z odborné 
způsobilosti k autorizované konverzi 
dokumentů.  

Úspěšné složení 
zkoušky. 

Na vyžádání předložení 
Osvědčení o provedení 
zkoušky pro obsluhu 
nebo průběžně 
kontrolováno interními 
mechanismy systému. 

i) Seznam obsluhy, která složila zkoušku 
z autorizované konverze. 

Dokument obsahující 
seznam obsluhy mající 
složenou zkoušku 
z autorizované 
konverze. 

Předložení. 

3.3 Technické podmínky: 

 Podmínka Způsob splnění Způsob prokázání 

a) Žadatel zajišťuje pro obsluhu minimální 
technické vybavení pro výkon působnosti 
kontaktních míst, v souladu s popisem 
minimálních technických parametrů, který 
je součástí tohoto věstníku. 

Vytvoření dokumentu 
obsahujícího popis 
technického vybavení 
pro kontaktní místa 
v žadateli a označení 
souladu jednotlivých 
položek s minimálním 
vybavenostním 
standardem. 

Předložení dokumentu 
nebo na vyžádání. 
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b) Žadatel zajišťuje vlastní technickou 
a uživatelskou podporu pro obsluhu. 
Žadatel jmenuje pracovníky zodpovědné 
za technickou a uživatelskou podporu 
obsluhy, která slouží pro řešení problémů 
obsluhy Czech POINT a zahrnuje podporu 
v oblasti Service managementu a Problem 
managementu spojenou s Czech POINT. 

Vytvoření 
odpovídajícího 
procesního rámce 
a organizačně 
technického 
zabezpečení pro 
podporu obsluhy 
(helpdesk). 

Stanovení telefonního 
čísla a emailového 
kontaktu. 

Předložení dokumentu 
popisujícího způsob 
fungování podpory 
obsluhy nebo na 
vyžádání, uvedení 
telefonního čísla 
a emailového kontaktu 
v žádosti. 

3.4 Bezpečnostní podmínky: 

 Podmínka Způsob splnění Způsob prokázání 

a) Žadatel má zaveden systém řízení 
bezpečnosti informací vybudovaný na 
základě standardu ISO/IEC 27001, nebo 
jiný systém vyhovující požadavkům 
stanoveným v příloze č. 4 Opatření České 
národní banky žadatele č. 2 ze dne         
3. února 2004. 

Získání certifikátu 
prokazující soulad 
systému řízení 
bezpečnosti s ISO/IEC 
27001, nebo osvědčení 
vydané nezávislým 
externím auditorem, 
který je certifikovaným 
auditorem informačních 
systémů (CISA) nebo 
certifikovaným ISO 
27001 Lead Auditorem 
a/nebo orgánem 
akreditovaným 
k certifikaci systémů 
řízení bezpečnosti 
informací dle ISO/IEC 
27001.  

Předložení dokumentu na 
vyžádání. 

b) Žadatel zajišťuje bezpečnost 
přihlašovacích údajů. 

Poučení obsluhy 
o bezpečném zacházení 
s přihlašovacími údaji 
do systému a institutu 
neodmítnutelnosti 
odpovědnosti obsluhy 
při práci se systémem. 

Předložení podepsaného 
poučení pro každou 
osobu vykonávající 
obsluhu na vyžádání. 

c) Žadatel zajistí obsluze jedinečnou 
identifikaci v systému Czech POINT 
prostřednictvím osobního komerčního 
a kvalifikovaného certifikátu vydaného 
akreditovanou certifikační autoritou 
uloženého na bezpečném technickém 
nosiči dat (token, čipová karta apod.). 

Zajištění komerčního 
a kvalifikovaného 
certifikátu pro každou 
osobu vykonávající 
obsluhu. 

Zavedení osobních 
certifikátů 
v administrátorském 
prostředí. 

d) Žadatel zajistí nastavení bezpečnostních 
pravidel vedoucích k zamezení zneužití 
systému Czech POINT nebo zneužití 
osobních údajů.  

Vytvoření odpovídající 
dokumentace a/nebo 
procesně organizačních 
opatření vedoucích 
k naplnění podmínky. 

Předložení dokumentace 
a/nebo popis procesně 
organizačních opatření.  
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3.5 Organizační podmínky: 

 Podmínka Způsob prokázání 

a) Žadatel má bankovní licenci podle zvláštních 
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu jím poskytovaných služeb. 

Předložení dokladu prokazujícího příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci nebo na 
vyžádání. 

b) Žadatel má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou žadatelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetí osobě (tento pojem zde zahrnuje 
i ministerstvo) s minimálním limitem pojistného 
plnění 100 milionů Kč.  

Předložení platné pojistné smlouvy nebo 
certifikátu nebo na vyžádání. 

c) V rámci výkonu působnosti kontaktních míst 
u některých agend (jako je archivace žádostí 
o provedení výpisu z neveřejných registrů, žádosti 
o zřízení datové schránky apod.) dochází ke 
zpracování osobních údajů ve smyslu zákona 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. Pokud by se žadatel stal ve 
smyslu tohoto zákona správcem osobních údajů, 
pak musí splňovat všechny povinnosti uložené mu 
v této souvislosti právními předpisy.  

Na vyžádání předání registračního čísla 
v registru zpracování osobních údajů. 
Z údajů uvedených v registru musí 
vyplývat, že účel zpracování odpovídá 
Službě, kterou Žadatel poskytuje; nebo 
čestné prohlášení Žadatele, že nedochází 
ke zpracování osobních údajů. 

Na vyžádání předložení kopie stejnopisů 
kontrolních protokolů z kontrol 
provedených Úřadem pro ochranu 
osobních údajů v posledních 2 letech, 
pokud byly nějaké provedeny; nebo čestné 
prohlášení Žadatele, že v předmětném 
období nebyly provedeny žádné kontroly. 

d) Žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný 
čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, trestný čin účasti na organizované 
zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, 
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo 
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, 
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu. 

Tento předpoklad musí splňovat Žadatel, jeho 
statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem Žadatele či 
členem statutárního orgánu Žadatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat také tato 
právnická osoba a její statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby. 

Je-li Žadatel zahraniční právnická osoba podnikající 
v České republice prostřednictvím své organizační 
složky, musí tento předpoklad splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 
složky. 

Tento základní kvalifikační předpoklad musí 
Žadatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla či místa 
podnikání. 

Předložení výpisů z evidence Rejstříku 
trestů České republiky, u zahraničních 
osob předložením dokladu obdobného 
výpisu z evidence Rejstříku trestů 
vydaného státem, jehož je cizinec státním 
občanem, nebo čestného prohlášení 
v případě, že tento stát takový doklad 
nevydává. 

Doklady musí být předloženy nebo na 
vyžádání. 
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e) Žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný 
čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání Žadatele podle zvláštních právních 
předpisů, nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu. 

Tento předpoklad musí splňovat žadatel, jeho 
statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem Žadatele či 
členem statutárního orgánu Žadatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat také tato 
právnická osoba a její statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby. 

Je-li Žadatelem zahraniční právnická osoba 
podnikající v České republice prostřednictvím své 
organizační složky, musí tento předpoklad splňovat 
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky. 

Tento základní kvalifikační předpoklad musí 
Žadatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání 
či bydliště. 

Předložení výpisů z evidence Rejstříku 
trestů České republiky, u zahraničních 
osob předložením dokladu obdobného 
výpisu z evidence Rejstříku trestů 
vydaného státem, jehož je cizinec státním 
občanem, nebo čestného prohlášení 
v případě, že tento stát takový doklad 
nevydává. 

Doklady musí být předloženy nebo na 
vyžádání. 

f) Žadatel v posledních třech letech nenaplnil 
skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže podle 
§ 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, formou podplácení 
podle zvláštního právního předpisu. 

Předložení čestného prohlášení nebo na 
vyžádání. 

g) Vůči majetku Žadatele neprobíhá nebo 
v posledních třech letech neproběhlo insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů. 

Předložení čestného prohlášení nebo na 
vyžádání. 

h) Žadatel není v likvidaci. Předložení výpisu z insolvenčního rejstříku 
nebo na vyžádání. 

Dokumenty musí být předloženy nebo na 
vyžádání. 

i) Žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové 
nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště žadatele. 

Předložení potvrzení příslušného finančního 
úřadu; ve vztahu ke spotřební dani čestné 
prohlášení Žadatele. 

Dokumenty musí být předloženy nebo na 
vyžádání. 

j) Žadatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále 
na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla či místa podnikání. 

Předložení potvrzení příslušného orgánu, 
nebo čestné prohlášení Žadatele, není-li 
možné např. u zahraničních osob takové 
potvrzení získat od příslušného orgánu. 

Dokumenty musí být předloženy nebo na 
vyžádání. 
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k) Žadatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, 
tak v zemi sídla či místa podnikání. 

Předložení potvrzení od příslušného 
pracoviště správy sociálního zabezpečení, 
nebo čestné prohlášení Žadatele, není-li 
možné např. u zahraničních osob takové 
potvrzení získat od příslušného orgánu. 

Dokumenty musí být předloženy nebo na 
vyžádání. 

4. Minimální technické parametry pro kontaktní místo veřejné správy 

Zařízení Typ parametru Parametr Hodnota 
parametru 

Počítač Procesor Počet jader alespoň 2 

  Frekvence alespoň 2GHz 

 Operační paměť Velikost RAM alespoň 2 GB 

 Grafická karta Integrovaná grafická karta nebo přídavná 
grafická karta, počet připojených monitorů 
alespoň 

1 

  Minimální rozlišení grafického výstupu 1280 x 1024 
(4 : 3),  
1440 x 900 
(širokoúhlé) 

 Pevný disk Velikost pevného disku alespoň 160 GB 

  Rozhraní pevného disku Serail ATA II 
nebo modernější 

 Optická mechanika Interní mechanika DVD±RW 

 Audio Zvuková karta Interní  

 Komunikace Integrovaná síťová karta alespoň 100 Mb/sec, 
konektor RJ-45 

 Vstupy a výstupy VGA nebo DVI 2 

  USB 2.0 alespoň 1 
vepředu 

  RJ-45 1 

 Operační systém  Microsoft Windows XP SP3  česká verze 

Monitor 

obsluhy 

Velikost Úhlopříčka  19 palců 

  Rozlišení  1280 x 1024 
(4 : 3), 
1440 x 900 
(širokoúhlé) 

 Kontrast, jas Kontrast 2000 : 1 

  Jas 300 cd/m2 

 Doba odezvy Odezva max.  8 ms 

 Barevnost Počet barev minimálně 16,7 milionu 
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Zařízení Typ parametru Parametr Hodnota 
parametru 

 Úhly pohledu  Horizontálně minimálně 160° 

  Vertikálně minimálně 150° 

 Reproduktory Reproduktory 2 x 1 W 

 Osvědčení 
a homologace 

 TCO 03 

Multifunkční 
zařízení – 
lokálně 
připojeno k PC 

Typ tiskárny Laserová barevná A4 

 Paměť RAM 128 MB 

 Rozlišení tiskárny Rozlišení 600 x 600 dpi 

 Rychlost tisku Černobíle 8 str./min. 

  Barevně 4 str./min. 

 Tiskový jazyk GDI nebo PostScript nebo PCL  

 Typ skeneru Plochý s ADF Podavač alespoň 
na 20 listů 

  Rozhraní skeneru  TWAIN 

 Optické rozlišení 
skeneru 

Optické rozlišení skeneru 600 x 600 dpi 

  Barevný 24 bitů 

 Rozlišení kopírky Rozlišení kopírky 600 x 600 dpi 

 Zatížení Zatížení 1000 stran za 
měsíc 

 Rozhraní USB 2.0 1 

  LAN RJ-45  

Ostatní  Kabely a ostatní Dostatečné USB, VGA (DVI) a jiné kabely 
pro propojení komponent 

 

 Internetové 
připojení 

Stabilní připojení  256 kbps 
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iivv..  PPřřeehhlleedd  aatteessttůů  
uudděělleennýýcchh  ppooddllee  zzáákkoonnaa  čč..  336655//22000000  SSbb..  

  
Ministerstvo vnitra zveřejňuje ve smyslu § 4 odst. 2 písm. h) zákona 

č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Předmětem atestace podle zákona č. 365/2000 Sb. je: 

• dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy, tj. informační koncepce a provozní 
dokumentace – souhrnně atestace dlouhodobého řízení,  

• způsobilost k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními 
systémy prostřednictvím referenčního rozhraní. 

 
Dříve vydané atesty byly zveřejněny v předchozích částkách Věstníku Ministerstva vnitra. 
 

Udělené atesty dlouhodobého řízení 
Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Atestační středisko pro ISVS 
Inspekční orgán A-TEST č. 4042 
Relsie, spol. s r. o. 
Na Stárce 1201/12, 150 00 Praha 5 
IČ: 62417339 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Město Česká Lípa 
náměstí TGM 1, 470 01 Česká Lípa 
IČ: 00260428 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 31.12.2009 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 30.12.2014 
 
Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Atestační středisko pro ISVS 
Inspekční orgán A-TEST č. 4042 
Relsie, spol. s r. o. 
Na Stárce 1201/12, 150 00 Praha 5 
IČ: 62417339 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Městská část Praha 17 
Praha-Řepy, 163 02 Žalanského 291/12b 
IČ: 00231223 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 30.3.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 29.3.2016 
 
Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Atestační středisko pro ISVS 
Inspekční orgán A-TEST č. 4042 
Relsie, spol. s r. o. 
Na Stárce 1201/12, 150 00 Praha 5 
IČ: 62417339 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 – Staré Město 
IČ: 47609109 
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Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 30.3.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 29.3.2016 
 
Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Atestační středisko pro ISVS 
Inspekční orgán A-TEST č. 4042 
Relsie, spol. s r. o. 
Na Stárce 1201/12, 150 00 Praha 5 
IČ: 62417339 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Státní rostlinolékařská správa 
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 
IČ: 65349563 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 31.3.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 30.3.2016 
 
Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Equica, a. s. 
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
IČ: 26490951 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Město Valašské Meziříčí 
Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí 
IČ: 00304387 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 31.3.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 15.4.2015 
 
Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. 
Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 – Troja 
IČ: 00001481 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Plzeňský kraj 
Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
IČ: 70890366 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 19.5.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 16.5.2016 
 
Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Atestační středisko pro ISVS 
Inspekční orgán A-TEST č. 4042 
Relsie, spol. s r. o. 
Na Stárce 1201/12, 150 00 Praha 5 
IČ: 62417339 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Město Konice 
Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice 
IČ: 00288365 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 23.5.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 18.1.2014 
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Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Atestační středisko pro ISVS 
Inspekční orgán A-TEST č. 4042 
Relsie, spol. s r. o. 
Na Stárce 1201/12, 150 00 Praha 5 
IČ: 62417339 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Liberecký kraj 
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
IČ: 70891508 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 23.5.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 30.1.2016 
 
Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Atestační středisko pro ISVS 
Inspekční orgán A-TEST č. 4042 
Relsie, spol. s r. o. 
Na Stárce 1201/12, 150 00 Praha 5 
IČ: 62417339 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Městská část Praha 15 
Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 
IČ: 00231355 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 23.5.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 3.8.2015 
 
Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Atestační středisko pro ISVS 
Inspekční orgán A-TEST č. 4042 
Relsie, spol. s r. o. 
Na Stárce 1201/12, 150 00 Praha 5 
IČ: 62417339 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Město Úvaly  
Pražská 276, 250 82 Úvaly 
IČ: 00240931 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 23.5.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 15.9.2015 
 
Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Atestační středisko pro ISVS 
Inspekční orgán A-TEST č. 4042 
Relsie, spol. s r. o. 
Na Stárce 1201/12, 150 00 Praha 5 
IČ: 62417339 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
Květná 15, 603 00 Brno 
IČ: 75014149 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 6.6.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 5.6.2016 
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Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Equica, a. s. 
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
IČ: 26490951 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Statutární město Chomutov 
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 
IČ: 00261891 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 14.6.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 1.6.2016 
 
Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Equica, a. s. 
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
IČ: 26490951 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Město Bílovec 
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec 
IČ: 00297755 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 24.6.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 15.6.2016 
 
Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Equica, a. s. 
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
IČ: 26490951 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Úřad pro ochranu osobních údajů  
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 
IČ: 70837627 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 5.8.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 1.12.2015 
 
Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Atestační středisko pro ISVS 
Inspekční orgán A-TEST č. 4042 
Relsie, spol. s r. o. 
Na Stárce 1201/12, 150 00 Praha 5 
IČ: 62417339 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Statutární město Olomouc 
Horní nám. 583, 779 11 Olomouc 
IČ: 00299308 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 29.8.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 25.8.2016 
 
Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Equica, a. s. 
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
IČ: 26490951 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Město Frýdlant nad Ostravicí 
Náměstí č. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
IČ: 00296651 
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Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 5.9.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 15.8.2016 
 
Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Atestační středisko pro ISVS 
Inspekční orgán A-TEST č. 4042 
Relsie, spol. s r. o. 
Na Stárce 1201/12, 150 00 Praha 5 
IČ: 62417339 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Statutární město Brno – Magistrát města Brna 
Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno 
IČ: 44992785 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 21.10.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 20.10.2016 
 
Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Atestační středisko pro ISVS 
Inspekční orgán A-TEST č. 4042 
Relsie, spol. s r. o. 
Na Stárce 1201/12, 150 00 Praha 5 
IČ: 62417339 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Ministerstvo zahraničních věcí 
Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1 – Hradčany 
IČ: 45769851 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 10.11.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 9.11.2016 
 
Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Atestační středisko pro ISVS 
Inspekční orgán A-TEST č. 4042 
Relsie, spol. s r. o. 
Na Stárce 1201/12, 150 00 Praha 5 
IČ: 62417339 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Městská část Praha 2 
Náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2 
IČ: 00063461 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 7.12.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 6.12.2016 
 
Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. 
Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 – Troja 
IČ: 00001481 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Město Černošice 
Riegrova 1209, 252 28 Černošice 
IČ: 00241121 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 8.12.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 7.12.2016 
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Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Atestační středisko pro ISVS 
Inspekční orgán A-TEST č. 4042 
Relsie, spol. s r. o. 
Na Stárce 1201/12, 150 00 Praha 5 
IČ: 62417339 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Městská část Praha 3 
Havlíčkovo nám. 9, 130 85 Praha 3 
IČ: 00063517 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 9.12.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 8.12.2016 
 
Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Atestační středisko pro ISVS 
Inspekční orgán A-TEST č. 4042 
Relsie, spol. s r. o. 
Na Stárce 1201/12, 150 00 Praha 5 
IČ: 62417339 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Drážní úřad 
Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 – Vinohrady 
IČ: 61379425 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 14.12.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 13.12.2016 
 
Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Atestační středisko pro ISVS 
Inspekční orgán A-TEST č. 4042 
Relsie, spol. s r. o. 
Na Stárce 1201/12, 150 00 Praha 5 
IČ: 62417339 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Město Hranice 
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 
IČ: 00301311 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 19.12.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 18.12.2016 
 
Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Equica, a. s. 
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
IČ: 26490951 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Město Benátky nad Jizerou  
Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou 
IČ: 00237442 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 19.12.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 1.12.2016 
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Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Atestační středisko pro ISVS 
Inspekční orgán A-TEST č. 4042 
Relsie, spol. s r. o. 
Na Stárce 1201/12, 150 00 Praha 5 
IČ: 62417339 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Město Veselí nad Moravou 
tř. Masarykova 119, 698 13 Veselí nad Moravou 
IČ: 00285455 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 21.12.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 20.12.2016 
 
Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Equica, a. s. 
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
IČ: 26490951 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Statutární Město Ostrava  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 
IČ: 00845451 

Předmět atestace DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ ISVS 
Datum vydání atestu 21.12.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 15.11.2016 
 

Udělené atesty zp ůsobilosti k realizaci vazeb prost řednictvím referen čního 
rozhraní 
Název a sídlo atestačního 
střediska, IČ 

Equica, a. s. 
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
IČ: 26490951 

Název a sídlo žadatele  
o atestaci, IČ 

Ministerstvo financí 
Letenská 15, 118 10 Praha 1 
IČ: 00006947 

Předmět atestace Způsobilost k realizaci vazeb ISVS s jinými IS 
prostřednictvím referenčního rozhraní 

Název ISVS IS AO – Informační systém Auditního orgánu 
Datum vydání atestu 30.6.2011 
Výsledek zkoušky SPLŇUJE 
Datum provedení další zkoušky 1.6.2016 
 


