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1. Účel dokumentu
Účelem předkládaného dokumentu je jednoznačně definovat předmět projektu ve všech jeho
souvislostech, aby umožnil dodavateli pochopit potřeby a očekávání objednatele. Níže uvedené
požadavky jsou považovány za minimální.

2. Definice pojmů a použité zkratky
DMS – Document management systém
ISDS – informační systém datových schránek
DS – datová schránka
SSL – Spisová služba
VP – Výzkumný program, fakticky organizační složka NUDZ
Uživatelské požadavky – požadavky na konkrétní funkcionality (služby, nástroje), poskytované
informačním systémem. Pod funkcionalitami je myšlena sada vstupů, chování a výstupů. Typicky se
jedná o požadavky na komunikaci s uživatelem pomocí obrazovek nebo formulářů, workflow a řízení
procesů, vkládání dat apod.
Technické požadavky – Objednatel pod technickými požadavky rozumí takové požadavky na
informační systém, které jej popisují z pohledu jeho architektury, výkonnostních a kvalitativních
parametrů (SLA), případných omezení (např. již užívanou architekturou systémů uživatele), včetně
požadovaného vnějšího chování nástroje a jeho funkcionalit.

3. Základní informace
3.1. Cíle zakázky
Cílem realizace této zakázky jsou:
a) realizace povinností objednatele vyplývající z legislativy (archivnictví a spisová služba),
b) digitalizace a optimalizace stávajících vnitřních procesů objednatele, které zahrnují tvorbu,
schvalování a archivaci dokumentů a vnitřní komunikaci mezi útvary objednatele.

3.2. Informace o objednateli
Národní ústav duševního zdraví (dále jen NUDZ) je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící
působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR a je samostatným právním subjektem se zaměřením na
poskytování zdravotní péče, výzkumnou činnost a vzdělávání.
Oblast zdravotní péče je zajištěna psychiatrickou klinikou s lůžkovou a ambulantní částí, která
poskytuje vysoce kvalitní diferenciálně diagnostickou a terapeutickou péči. Ústav disponuje 47 lůžky
akutní lůžkové péče standardní (3 oddělení akutní psychiatrie) a 8 lůžky následná péče (oddělení
následné psychiatrické péče). Z hlediska specializací zahrnuje působnost NUDZ:
‐
‐
‐
‐
‐

Psychiatrii
Klinickou psychologii
Neurologii
Fyzioterapii
Ergoterapii
4

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo
NUDZ dále poskytuje stacionární péči v odbornosti psychiatrie (3 denní stacionáře).
Mimo poskytování zdravotní péče je NUDZ referenční výzkumné pracoviště pro oblast duševního
zdraví v České republice s mezinárodním dopadem. Zaměřením ústavu je výzkum neurobiologických
mechanismů vedoucích k rozvoji nejzávažnějších duševních poruch (schizofrenie, poruchy nálady,
úzkostné, spánkové a kognitivní poruchy). Součástí činnosti je rovněž vývoj a testování nových
diagnostických a léčebných metod. Přístup k řešení problematiky je založený na vzájemné provázanosti
metodik molekulární biologie, animálního modelování a klinického výzkumu a testování. V oblasti
pedagogické je NUDZ klinickou základnou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a jako Klinika
psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK zajišťuje pregraduální a postgraduální vzdělávaní jak v
oborech klinických (psychiatrie, psychologie), tak v oblasti neurověd. NUDZ poskytuje a zajišťuje
vzdělávání pregraduální, postgraduální, specializační i vzdělávání cílené na soustavné rozvíjení znalosti
a dovednosti výzkumníků.

3.3. Popis stávajícího stavu
Podle § 63 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
v platném znění, je objednatel povinen vést spisovou službu v elektronické podobě v systému
elektronické spisové služby (dále též „ESSS“). V současné době využívá objednatel k výkonu spisové
služby software společnosti Software 602.
Dokumenty obíhající u objednatele jsou převážně v listinné podobě, dokumenty přijaté v digitální
podobě, například datové zprávy, jsou zpravidla převáděny do analogové podoby. Ostatní dokumenty
jsou evidovány a zpracovávány v samostatných informačních systémech (personální a mzdový,
ekonomický atd.).

4. Technická specifikace – komponenty systému
V této kapitole jsou uvedeny požadavky, které jsou součástí dodávky systému elektronické spisové
služby. Objednatel požaduje, aby dodané řešení pokrývalo následující funkční oblasti:
a)
b)
c)
d)
e)

elektronická podatelna a výpravna,
elektronický systém spisové služby a spisovny,
centrální úložiště komponent
systém pro řízení dokumentace (DMS),
rozhraní pro externí systémy.

Výše uvedené komponenty představují funkční členění a nemusí se jednat o samostatné moduly, pokud
je vnitřní architektura řešení nabízeného poskytovatelem odlišná. Z pohledu poskytnutých funkcí musí
řešení plnit požadavky na:







Evidenci všech typů dokumentů (analogové, digitální),
automatizovanou elektronickou podatelnu s řízenou distribucí dokumentů (ověřování, validace
formátů a dalších kritérií stanovených původcem),
digitalizaci analogových dokumentů,
podporu požadavků nařízení eIDAS podepisování, pečetění, časová razítka, ověřování),
dlouhodobé úložiště/el. Spisovnu,
podporu evidence zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR,
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podporu elektronické distribuce (včetně hybridní pošty – snížení rozsahu tiskových úloh),
plnou podporu elektronického skartačního řízení,
služby systému pro řízení dokumentace.

Všechny součásti musí být vzájemně propojeny a tvořit integrovaný celek. Kromě dodávky požaduje
objednatel jako součást implementace i napojení SSL na okolní systémy. Seznam integrací je uveden
v Kapitole 8.3.

4.1. Licenční požadavky
Systém bude užíván v následujícím rozsahu a počtu příslušných uživatelů:
‐
‐
‐

minimálně 20 spisových uzlů, fungujících jako podatelna/výpravna,
20 spisoven,
700 uživatelů celkem/150 souběžně pracujících uživatelů.

Spisové uzly a spisovny objednatel plánuje vytvořit pro každou z organizačních jednotek, kterými jsou:
‐
‐
‐

samostatné útvary pro výzkumné programy (VP1 – VP8),
sekretariáty ředitele a náměstků (celkem 4x),
oddělení hospodářsko-technické správy, včetně centrální podatelny (celkem 8x).

O případných dalších spisových uzlech objednatel rozhodne v rámci implementace.
Systém bude užíván v následujícím předpokládaném rozsahu zpracovávaných informací:
‐
‐
‐
‐

20 000 zpracovávaných dokumentů ročně,
25 000 čísel jednacích (tj. dokumentů celkem) ročně,
nárůst cca 5% ročně,
průměrně cca 5 stran na dokument.

Požadujeme po uchazeči návrh příslušného licenčního modelu a skladby umožňující časově neomezené
užití systému v uvedeném rozsahu.

4.2. Legislativní požadavky
Poskytnuté řešení musí zajistit soulad se stávající legislativou a musí obsahovat její budoucí údržbu pro
dosažení záruky shody s Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby a jejími
požadavky na ukládání a zabezpečení dokumentů.
Z hlediska stávající legislativy musí být celé řešení v souladu se všemi právními předpisy, zejména pak
s následujícími v oblastech týkajících se spisové služby:
a)
b)
c)
d)
e)

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
Vyhláška 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
Národní standard pro elektronické systémy spisové služby (VMV čá. 57/2017).
Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR).
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f) Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické
identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu
a o zrušení směrnice 1999/93/ES (eIDAS).
g) Zákon 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
h) Zákon 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
i) Zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (tzv. zákon
o eGovernmentu).
j) Vyhláška 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému
datových schránek, prováděcí předpis ministerstva vnitra k zákonu 300/2004 Sb.
k) Vyhláška 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů,
prováděcí předpis ministerstva vnitra k zákonu 300/2004 Sb.

5. Funkční požadavky
5.1. Obecné funkční požadavky
Systém (veškeré jeho komponenty) musí umožnit sledování celého životního cyklu dokumentů,
počínaje příjmem, přes evidenci, oběh, vypravování, ukládání a skartační řízení dokumentů a spisů, až
po předání do Národního archivu. Veškeré komponenty systému budou podporovat následující funkce:
Číslo
Popis požadavku
požadavku
1.1
Generování statistických údajů.
Upozornění uživatele na události vyžadující jeho reakci notifikačními zprávami, včetně
1.2
upozornění na vypršení lhůty na reakci.
1.3
Nastavení individuálních šablon dokumentů.
1.4
Přidávání a doplňování číselníků administrátorem objednatele.
1.5
Zastupování nepřítomného zaměstnance.
Přístup k dokumentům dle kompetencí (k individuálním dokumentům, pro celou
skupinu dokumentů); oprávnění jednotlivých uživatelů či skupin uživatelů musí být
1.6
navrženo tak, aby nedocházelo k neoprávněnému přístupu k dokumentům (zejména
dokumentům tvořící součást zdravotnické dokumentace podle platné legislativy);
Použitý systém musí umožňovat napojení osoby k jedinečnému funkčnímu místu
(jedna osoba může být napojena na více funkčních míst) a současně zařazení do obecné
1.7
role, určující jeho rozsah práv a nastavení systému (pracovník podatelny, sekretariátu,
vedoucí atp.)
Uživatelské rozhraní je v maximální možné míře intuitivní a jednoduché a optimálně
1.8
podporuje práci uživatelů.
1.9
Vybrané skupiny mohou nahlížet do dokumentů v rámci organizace bez práva editace.
1.10
V systému lze filtrovat/vyhledávat dle jednotlivých atributů/metadat.
1.11
Systém musí umožňovat hromadné schválení více dokumentů.
Každá komponenta dokumentu musí být uložena a aktualizována zásadně v centrálním
1.12
úložišti. Dokumenty nesmí být duplikovány – každý dokument musí být uložen a
aktualizován zásadně v tomto úložišti. Všechny součásti systému, které jsou
7
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předmětem této zakázky, se musí na dokument jako takový zásadně odkazovat do
tohoto úložiště.

5.2. Elektronická podatelna a výpravna
Číslo
Popis požadavku
požadavku
Příjem/odesílání dokumentů do/z organizace prostřednictvím poskytovatele poštovních
2.1
služeb, datových schránek, elektronické pošty a osobně.
2.2
Vedení evidence dokumentů, přiřazení evidenčního a jednacího čísla dokumentům.
Možnost podání na centrální podatelně a dalších specifikovaných podacích místech
2.3
organizace.
2.4
Možnost předávání dokumentů na jinou podatelnu/útvar, včetně hromadného předání.
2.5
Možnost příjmu podání digitálních i analogových dokumentů vč. evidence doručenek.
2.6
Zapsání povinných položek podatelnou.
2.7
Evidence vybrané e-mailové korespondence.
2.8
Import souboru a jeho připojení k podání (doručení na technickém nosiči dat).
2.9
Sdružování zásilek pro stejného adresáta do jedné hromadné zásilky.
2.10
Odesílání dokumentů mimo organizaci všemi způsoby distribuce dle platné legislativy.
Export/tisk podacích archů pro poštu, včetně možnosti generování podacího archu,
2.11
případně elektronického podacího archu (ePA) dle požadavků České pošty s.p.
2.12
Automatické stahování zpráv z datové schránky bez nutnosti účasti lidské obsluhy.
Možnost opatřování dokumentů kvalifikovanou elektronickou pečetí/podpisem a
2.13
kvalifikovaným časovým razítkem.
2.14
Evidence odeslaných dokumentů.
Tisk obálek a adresních štítků, včetně jednoznačné identifikace odesílaného dokumentu
2.15
a odesílané zásilky.
2.16
Možnost hromadného tisku obálek a štítků.
Možnost hromadné přípravy a odesílání zásilek stejného typu (nastavení údajů o zásilce
2.17
na více zásilek).
2.18
Kontrola existence datové schránky u externího subjektu.

5.3. Systém spisové služby a spisovny
Číslo
Popis požadavku
požadavku
3.1
Zakládání, vedení a zavírání spisů
Jednotný způsob přidělování čísel jednacích, označení a evidence jednotlivých
3.1.1
dokumentů.
3.1.2 Tvorba čísla jednacího ve formátu stanoveném objednatelem (v souladu s legislativou).
3.1.3 Zařazování dokumentů do příslušných spisů.
3.1.4 Možnost tvorby vazeb mezi dokumenty a spisy.
3.1.5 Přidělený spis je možné vrátit k novému rozřazení či předat jiné osobě.
3.1.6 Možnost schválení spisu pověřenou osobou
Vyjmutí vloženého dokumentu a zařazení do nového spisu nebo do jiného již
3.1.7
existujícího spisu.
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3.1.8 Přehled o přidělených dokumentech.
Sledování historie dokumentu včetně možnosti zjistit stav zpětně k danému datu.
3.1.9
Vedení transakčního protokolu dle legislativy.
3.1.10 Vedení jmenného rejstříku.
Tvorba a tisky vybraných sestav – sestavy nevyřízených dokumentů, sestavy
3.1.11
dokumentů jednotlivých oddělení, útvarů, zpracovatele apod.
3.1.12 Evidence digitálních i analogových dokumentů.
3.1.13 Evidence verze komponenty dokumentu.
3.1.14 Možnost třídění a filtrování dokumentů.
Možnost dohledat dokumenty po celou dobu jejich životního cyklu dle přístupových
3.1.15
práv uživatele.
3.1.16 Evidence záznamů o nahlížení do dokumentů.
3.1.17 Možnost připojení elektronického podpisu/pečetě a časového razítka.
Možnost sledování termínů vyřízení dokumentu včetně upozornění na blížící se
3.1.18
nesplněný termín vyřízení.
Distribuce dokumentů v organizaci, včetně předávání dokumentů k odsouhlasení a
3.1.19
k připojení elektronického podpisu (elektronická podpisová kniha).
3.1.20 Vyhledávání dokumentů a spisů podle uživatelsky zadaných kritérií.
Označování dokumentů a spisů spisovými a skartačními znaky nejpozději v okamžiku
3.1.21
vyřízení dokumentu či uzavření spisu.
3.2
Uložení dokumentů a spisů
Předání vyřízených dokumentů a uzavřených spisů do centrální spisovny a jejich
3.2.1 uložení. Kontrola dokumentů a spisů na úplnost dat a výstupní datový formát
komponent.
3.3
Vedení uložených dokumentů a spisů
Jednotná evidence a správa uložených dokumentů a spisů (digitálních i analogových)
3.3.1 ve spisovně, evidence zápůjček. Možnost průběžné kontroly dokumentů a spisů na
úplnost dat a výstupní datový formát komponent.
3.3.2 Dokumenty a spisy jsou ve spisovně ukládány dle skartačního plánu organizace.
3.4
Ukládání spisů a skartační řízení
Příprava skartačního řízení analogových i digitálních dokumentů jak v elektronické, tak
3.4.1
v papírové podobě, tisk sestav nutných pro skartační řízení.
3.4.2 Kontrola dokumentů a spisů na úplnost dat a výstupní datový formát komponent.
3.4.3 Realizace elektronického skartačního řízení. Generování SIP.
3.5
Export vybraných archiválií do určeného archivu
3.5.1 Tvorba exportní dávky vybraných archiválií pro předávání do Národního archivu.
3.5.2 Smazání komponent a definovaných metadat po úspěšné realizaci skartačního řízení.

5.4. Důvěryhodné úložiště
Důvěryhodné úložiště zajistí ukládání komponent digitálních dokumentů v průběhu celého životního
cyklu dokumentu v souladu s platnou legislativou. Veškeré činnosti s komponentami uloženými
v úložišti podléhají záznamům v transakčním protokolu systému, v souladu s Národním standardem.
Číslo
Popis požadavku
požadavku
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4.1

Úložiště bude propojeno se spisovou službou, která řídí oběh a životní cyklus
dokumentu.

5.5. Document management system
Systém bude poskytovat funkcionality Document Management System (DMS).
Číslo
Popis požadavku
požadavku
Systém umožní spolupráci více uživatelů nad jedním dokumentem, verzování, přímé
5.1
zobrazení dokumentů, a to vždy z jednoho centrálního důvěryhodného úložiště
komponent.
5.2
Systém podporuje týmovou práci (například pro potřeby projektů/grantů).
5.3
Systém je propojen s kancelářským balíkem MS Office.
5.4
Systém podporuje práci s metadaty (systémové i uživatelsky definované) různých
datových typů včetně logických kontrol vkládaných hodnot.
5.5
Systém notifikuje o změnách.
5.6
Systém umí vyhledávat fulltextově (podpora alespoň pro formáty PDF a MS Office) i
strukturovaně podle metadat s podporou české gramatiky.
5.7
K dokumentům je přístup z mobilního zařízení iOS/Android (webový přístup
s responzivním designem optimalizovaným pro tato zařízení, výhodou je možnost
přístupu z mobilní aplikace).

5.6. Rozhraní pro externí systémy
Systém bude mít připraveno rozhraní pro budoucí napojení na další provozní systémy objednatele.
Integrace, které budou provedeny v rámci dodávky, jsou uvedeny v kapitole Požadavky na integraci.
Nástroj bude disponovat integračním rozhraním umožňujícím výměnu založenou na otevřených a
obecně používaných standardech WS-* (SOAP/XML) nebo RESTful (XML/JSON) webových služeb s
dokumentovaným rozhraním. Integrační rozhraní musí obsahovat možnost výměny dat v souladu
s definovaným rozhraním Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESS).

6. Technické požadavky
Vedle požadavků na funkčnost systému (tj. veškerých komponent) požaduje objednatel, aby celé řešení
dodavatele splňovalo požadavky, uvedené v následující tabulce.
Číslo
požadavku
6.1

6.2

6.3
6.4

Popis požadavku
Uživatelsky přátelské a jednoduché GUI v českém jazyce přístupné z běžného
webového prohlížeče z různých operačních systémů včetně mobilních platforem.
Přístup do systému musí být zabezpečen tak, aby umožňoval přístup pouze
zaregistrovaným uživatelům; do systému budou mít přístup uživatelé s různými
kompetencemi a tím pádem i s odpovídajícím přístupem k funkcím systému a datům
(přístupová práva).
Systém musí umožňovat vázat činnosti na role (funkční místa) tak, aby systém nemusel
být rekonfigurován se změnou pracovníka.
Systém musí umožňovat samostatnou administraci.
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6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

Systém musí umožňovat vzdálený přístup.
Systém musí poskytovat podporu SIP informačních balíčků dle Národního standardu.
Systém poskytuje možnost provázání se stávajícími aplikacemi objednatele pomocí
standardního rozhraní dle Národního standardu.
Systém spolupracuje s MS Outlook.
Systém musí umět pracovat s periferiemi – skenery, tiskárny, frankovací stroje.
Kompatibilita systému s prostředím stávající infrastruktury objednatele v těchto typech
komponent:
 platforma virtualizace: VMware vSphere 6.x,
 otevřené rozhraní pro integraci na identity management organizace –
dodavatel systému pro správu identit není momentálně znám, dodávka je
předmětem samostatné veřejné zakázky,
 SSO autentizace a autorizace přístupu do všech komponent systému (SSO
webový portál organizace pro webový přístup) formou integrace na
stávající SSO portál objednatele protokolem SAML 2.0 (SW Shibboleth
Identity Provider 4),
 OS pracovních stanic a mobilních zařízení: v současnosti Microsoft
Windows 10,
 běžně používané webového prohlížeče (Internet Explorer, Edge, Google
Chrome, Mozilla Firefox)
 kancelářský balík Microsoft Office verze 2013, 2016 a 2019.
Ověřování a vyhodnocení platnosti uznávaných elektronických podpisů a uznávaných
elektronických pečetí (např. dokumentů, e-mailů přijatých e-mailovou podatelnou)
včetně vyhodnocení, zda se jedná o kvalifikovaný podpis nebo pečeť, v souladu
s platnou legislativou, včetně zohlednění kvalifikovaných poskytovatelů v celé EU
(TSL seznamy) a řetězu kvalifikovaných časových razítek – funkcionalita je
realizována vlastní aplikační logikou nebo využívá validátoru sdružení CESNET
prostřednictvím REST API:
 HTTPS, basic authentication,
 volá se 1 endpoint metodou POST, jako parametr se ve struktuře JSON předá
enkódovaný soubor/data kódovaný/á v base64, případně lze jako parametr
zadat
další
atributy,
které
poskytuje
knihovna
DSS
(https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eSignature),
 výstupem je JSON struktura obsahující výsledek rychlé validace, diagnostická
data, jednoduchý, podrobný report a jednoslovný výsledek vyhodnocení, který
může nabývat 3 hodnot,

Opatření dokumentů kvalifikovanou elektronickou pečetí „na místě“ (součástí
dodávky bude kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických pečetí, jehož
specifikace je uvedena dále) a kvalifikovaným časovým razítkem (s využití
„vzdálených“ služeb poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru).
Součástí dodávky je kvalifikovaný prostředek pro vytváření kvalifikovaných
elektronických pečetí, kvalifikovaných elektronických podpisů a kvalifikovaných
elektronických časových razítek v souladu s nařízením eIDAS, především s
následujícími parametry:
 nabídnutý prostředek je uveden na oficiálním seznamu EU jako
kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických pečetí = QSealCD
(nikoli pouze podpisů - QSignCD)
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6.14

kapacita min. 1500 kvalifikovaných elektronických pečetí/podpisů za hodinu
s možností budoucího navýšení
 realizace kvalifikovaného elektronického pečetění pro komponenty této
veřejné zakázky bez účasti obsluhy
 kvalifikované elektronické pečetění/podepisování je poskytováno i jako
služba dalším aplikacím objednatele, které nejsou předmětem této zakázky,
prostřednictvím integračního rozhraní založené na otevřených a obecně
používaných standardech WS-* (SOAP/XML) nebo RESTful (XML/JSON)
webových služeb s dokumentovaným rozhraním (WSDL nebo např.
Swagger)
 prostředek umožňuje segregation of duties
 prostředek umožňuje bezpečnostní logování a auditing
 řešení bude dodáno v High Availability módu
Před spuštěním schvalovacího workflow jakéhokoli dokumentu, resp. při tvorbě a
ověřování elektronických podpisů a pečetí dokumentu jsou využívány:
 aktuální referenční formáty dokumentů (PDF/A-2, PDF/A-3 – pokud je
vstupní dokument v jiném formátu, musí být provedena jeho konverze do
aktuálních referenčních formátů beze ztráty nebo změny obsahu nebo
změny rozložení jednotlivých prvků, která by změnila srozumitelnost
a/nebo věcnou podstatu dokumentu),
 referenční formáty elektronického podpisu/pečeti (XAdES, CAdES,
PAdES) a
 referenční úrovně (B-B, B-T, B-LT) vyplývající z příslušných
prováděcích předpisů.

7. Dodržování technického standardu objednatele
Všechny nabízené komponenty informačního systému musí být provozovány ve stávajícím serverovém
virtualizačním prostředí objednatele (VMware vSphere 6.x).
Pro jakýkoli webový přístup k aplikaci je povinně vyžadováno zabezpečení komunikace pomocí TLS
(HTTPS) včetně automatického přesměrování z nezabezpečené komunikace (HTTP), potřebný TLS
certifikát poskytne objednatel.
Všechny nabízené komponenty informačního systému musí podporovat přístup internetovým
protokolem verze 4 (IPv4) i internetovým protokolem verze 6 (IPv6).
Objednatel nabízí k využití následující komponenty v uvedené kapacitě stávajícího výpočetního
prostředí:
a) Hardware, resp. dostupný volný výkon:
o operační paměť (RAM): cca 32 GB a současně dostatečná rezerva 32 GB virtuální
RAM na případné rozšíření,
o procesor (CPU): přiděleny mohou být maximálně 4 jádra procesoru Intel(R) Xeon(R)
CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz na jeden virtuální server, celkem až 4 volné virtuální
servery,
o diskové pole: aktuálně dostupné cca 4 TB na discích typu SAS 10k a 8 TB na discích
typu SAS 7k2.
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b) databáze: Microsoft SQL Server 2016 Standard na virtuálním serveru (4xvCPU 16GB RAM)
s aktuální zátěží v míře cca 20% dostupného výkonu.
c) licence operačního systému: Microsoft Windows 2012 R2 Server Standard
Řešení vybraného dodavatele musí umožnit přechod na vyšší verze výše uvedených základních a
kancelářských SW.
Pokud uchazeč pro běh systému navrženého ve svém řešení bude vyžadovat jiné komponenty třetích
stran nebo jejich jiné verze, požadujeme takové součásti zahrnout do nabídky, tj. do návrhu řešení
(licence musí umožňovat neomezenou živou migraci ve stávajícím virtualizačním prostředí) a
nabídkové ceny, a explicitně je popsat samostatně v nabídce.

8. Technická specifikace – požadavky na dodávku služeb
implementace, integrace a migrace
V rámci dodávky bude dodavatel odpovědný za realizaci níže uvedených činností, které jsou nedílnou
součástí celého projektu. Dodavatel se zavazuje poskytnout NUDZ služby, spočívající v komplexní
realizaci Díla, tak jak byl jeho předmět vymezen v Zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh (neníli dále stanoveno jinak). Tyto služby zahrnují zejména (nikoliv výlučně):

8.1. Provedení vstupní analýzy
Dodavatel zajistí provedení veškerých analýz, které budou nezbytné pro úspěšnou realizaci projektu
v rozsahu definovaném Zadávací dokumentací a jejími přílohami. Jedná se mimo jiné o analýzu
stávajícího workflow a jeho změny po implementaci systému. Rozsah procesů podléhajících analýze je
dán rozsahem požadované implementace.
Dodavatel je povinen realizovat veškeré analytické práce, které nejsou uvedeny, ale které jsou nutné
k dosažení funkcionalit systému a naplnění požadavků a očekávání formulovaných v přílohách
smlouvy.
Analýza bude vycházet z celkové koncepce řešení uvedené v této zadávací dokumentaci, resp.
z definovaných funkčních a technických požadavků. Výstupem analýzy bude komplexní strukturovaná
dokumentace doplněná komentáři tak, aby byla srozumitelná uživatelům systému a bylo na jejím
základě možno fundovaně připomínkovat detaily projektu a navrhovaného řešení.
Na základě provedené analýzy budou navrženy i konvence modelování a práce se systémem.
Jedním z klíčových výstupů úvodní analýzy bude návrh požadavků na součinnost dodavatelů
integrovaných systémů, která bude nezbytná pro zajištění vzájemné komunikace systémů definované
v kapitole 8.3. Na základě uvedených požadavků objednatel součinnost zajistí.
Na základě analýzy bude vytvořen návrh implementace. Součástí výstupů bude návrh uživatelského
rozhraní, návrh propojení systému spisové služby na jednotlivé systémy, uvedené níže v kapitole 8.33,
návrh koncepce zálohování systému, návrh optimálního workflow, návrh způsobu řízení přístupových
oprávnění, optimální způsob migrace dat, a závěrečného testování před spuštěním produktivního
provozu a veškeré další informace a postupy nutné pro úspěšnou realizaci projektu.
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8.2. Instalace software a zapojení do architektury NUDZ
Na základě návrhu implementace, schváleného odpovědnými pracovníky objednatele, bude provedena
implementace všech částí systému elektronické spisové služby, které jsou potřebné k naplnění
požadavků objednatele. Implementace bude zahrnovat:
i.

ii.
iii.
iv.

v.

vi.

vii.

viii.

Instalaci základního software a všech komponent potřebných pro jeho provoz na HW
poskytnutý dodavatelem do testovacího a produkčního prostředí. Pro účely nasazení
základního software, stejně jako výsledného kompletního řešení, do provozního
prostředí požaduje objednatel v rámci implementačních prací zajištění instalace
software do následujících prostředí:
a. vývojové prostředí,
b. testovací prostředí – za účelem seznámení s funkčností základního software,
školení obsluhy a správy systému, akceptačního testování (počáteční i po
provedení úprav či rozšiřování systému po celou dobu provozování),
c. produkční prostředí – za účelem ostrého provozu systému v reálném prostředí
objednatele.
Všechna uvedená prostředí budou realizována na virtualizované infrastruktuře
objednatele. Všechna prostředí provozuje objednatel.
Napojení na IdM ústavu a zpřístupnění systému vybraným pracovníkům objednatele,
kteří se budou podílet na implementaci.
Konfiguraci základního software a jeho případné programové úpravy a rozšíření za
účelem splnění požadavků Objednatele obsažených v zadání a v nabídce dodavatele.
Nastavení požadovaných integračních vazeb s informačními systémy vč. otestování.
Minimální rozsah integrovaných systémů je uveden v následujícím odstavci 8.3.3.
Objednatel zajistí kooperaci dodavatelů integrovaných systémů tak, aby mohlo dojít ke
konfiguraci jedno- či obousměrné komunikace mezi systémy.
Zajištění vývojového prostředí pro customizaci systému, popř. vývoj jeho komponent,
a návrh mechanismu (metodiky) a pravidel nasazování vývojových stádií softwarových
komponent řešení do testovacího prostředí (deployment management), vč. postupu
návratu (roll-back) v případě neúspěšné akceptace takto nasazené komponenty.
Navržená metodika musí striktně dodržovat podmínku datového oddělení jednotlivých
prostředí.
Vytvoření potřebných formulářů, na jejichž základě budou zadávána nebo validována
data, případně zasílány úkoly v rámci jednotlivých workflow souvisejících s realizací
procesů.
Testování systému
1. Vytvoření testovacího plánu a testovacích scénářů.
2. Provedení výkonnostních testů.
3. Provedení bezpečnostních testů.
4. Vyhodnocení testování a realizace opatření z testování vyplývajících.
Školení klíčových uživatelů a administrátorů systému (do 10 osob). Zaškolení nutné pro
běžnou konfiguraci systému ze strany vlastních IT pracovníků a administrátorů systému
a aplikačních garantů, kteří budou provádět konfiguraci a správu systému. Zaškolení
bude poskytnuto v rozsahu minimálně 40 hodin.
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8.3. Integrace systému do prostředí objednatele
Objednatel požaduje, aby dodavatel systému provedl integraci se systémy, uvedenými v této kapitole.
Integrace proběhne prostřednictvím integračního rozhraní aplikace.

8.3.1. Skenovací subsystém
Objednatel za účelem průběžné digitalizaci papírových originálů pro vstup do elektronické podatelny
disponuje:



lokálními skenovacími zařízeními Canon i-sensys MF5980dw a HP ScanJet G3110 – skenovací
zařízení jsou připojena k obslužným PC s OS Microsoft Windows 10 přes rozhraní USB a
centrálními sdílenými skenovacími zařízeními/tiskárnami – 12 ks Xerox WorkCentre 7835
(Software Upgrade: 073.017.32400) s integrovaným tiskovým/skenovacím řešením YSoft
SafeQ (skenovací zařízení/tiskárny jsou připojeny do počítačové sítě LAN):
o řešení je navázané na uživatele v Active Directory,
o identifikace uživatele probíhá přiložením osobní bezkontaktní identifikační karty,
o současný skenovací modul SafeQ umožňuje skenování „ze skla“ pouze jednotlivých
listů (neumožňuje spojovat více listů do jednoho dokumentu), výstupní akcí může být
uložení na sdílený disk protokolem SMB nebo spuštěním PowerShell skriptu,
o dále je možné využít skenovací workflow samotné tiskárny (bez využití řešení SafeQ),
které umožňuje v případě skenování „ze skla“ spojování více listů do jednoho
dokumentu, výstupem je odeslání dokumentu jako příloha e-mailu, objednatel může
v případě potřeby zřídit e-mailovou schránku na lokálním serveru Microsoft Exchange
2016 (on premise),

Objednatel nedisponuje funkcionalitou převodu obrazových dat na text (Optical Character Recognition
– OCR). Součástí plnění musí být integrační rozhraní elektronické podatelny, které umožňuje přijmout
obraz naskenovaného originálu, resp. jejich dávku těmito způsoby:




strojově, integrací z výše uvedených stávajících skenovacích zařízení s připraveností na event.
budoucí integraci dalších zařízení pomocí rozhraní webových služeb a SMB/CIFS,
strojově, dávkový import ze sdíleného disku,
ručně, obsluhou elektronické podatelny, importem z lokálního disku či média, soubor po
souboru.

Současně vyžadujeme pro takový vstup následující funkce:








rozpoznání čárového/2D kódu,
funkcionalitu převodu obrazových dat na text (Optical Character Recognition – OCR),
s možností korekce výsledného textu obsluhou s podporou minimálně českého a anglického
jazyka,
jednoznačnou identifikaci dokumentu – u papírových dokumentů jednorázový tisk samolepicí
etikety s čárovým/2D kódem pro konkrétní dokument i hromadný tisk archů A4 s více etiketami
pro budoucí dokumenty na centrálních sdílených skenovacích zařízení/tiskárnách,
převod do PDF/A-2 nebo A-3 (viz kapitola Technické požadavky),
validace a vytvoření ověřovací doložky/elektronického podpisu osoby zodpovědné za
konverzi do elektronické podoby za účelem potvrzení souladu elektronického dokumentu
s jeho originálem, případně též i časového razítka.
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Cílem je zajistit co možná nejautomatizovanější vstup naskenovaných papírových originálů pro další
zpracování včetně metadat – metadata získaná při digitalizaci je nutné předat spolu s naskenovanými
dokumenty do elektronické podatelny (zejména datum a čas naskenování, kdo skenování provedl,
přečtený čárový/2D kód a počet stran).
Nedílnou a významnou součástí procesu digitalizace papírových originálů a čtení čárového/2D kódu je
také spojení papírového originálu se záznamem resp. objektem s naskenovaným dokumentem v úložišti
právě pomocí čárového/2D kódu coby jednoznačného identifikátoru, který nelze použít v systému nikdy
vícekrát (např. souvislá popř. systematická řada identifikátorů, každopádně bez duplicit).

8.3.2. Konektor datových schránek
Pro příjem podání prostřednictvím informačního systému datových zpráv (dále jen „ISDS“) je
požadován integrační modul, který je napojen na jednu a více datových schránek registrovaných na
objednatele na jedné straně a elektronickou podatelnu na straně druhé. Konektor by měl zahrnovat
nejméně následující funkčnost:











připojení k datové schránce (dále jen „DS“) dle aktuální specifikace webových služeb ISDS,
poskytnutí seznamu datových zpráv (dále jen „DZ“) v DS do elektronické podatelny (všech,
stažených, nestažených),
stažení DZ automatizovaně nebo na žádost popř. s výběrem do elektronické podatelny,
podpora poštovních datových zpráv (odesílání i příjem),
přenos metadat podání z DS do elektronické podatelny,
odeslání DZ z elektronické podatelny do ISDS a DS příjemce/ů,
konfigurace napojení na jednu a více DS,
konfigurace automatického stahování DS (období, počet zpráv apod.),
vyhledání DS pro odeslání z elektronické podatelny a aktualizace dat o DS na základě jiných
metadat než je ID DS,
test připojení k ISDS a kontrola vypršení připojení.

Cílem je zajistit co možná nejvíce automatizovaný vstup podání v podobě DZ přímo do elektronické
podatelny. Metadata získaná z přijaté DZ je nutné předat spolu s obsahem do elektronické podatelny a
analogicky naopak při odeslání z elektronické podatelny.

8.3.3. Centralizovaná e-mailová podání
Za účelem sjednocení příjmu všech podání na všechny vybrané centrální emailové adresy objednatele
bude provedeno jejich přesměrování do elektronické podatelny, která musí zajistit příjem ze všech těchto
adres a zaslat odesílateli potvrzení o přijetí nebo nepřijetí podání. V současném stavu objednatel využívá
jednu e-mailovou adresu v podobě distribuční skupiny na vlastním serveru elektronické pošty na
platformě Microsoft Exchange 2016 (on premise), kterou objednatel požaduje přesměrovat do
elektronické podatelny (viz výše).

8.3.4. Systém pro správu identit
Dodávka systému pro správu identit je předmětem samostatného výběrového řízení. S ohledem na to,
že není známý dodavatel řešení, požadujeme, aby navrhované řešení umožňovalo vazbu na systém řízení
oprávnění (IdM) v následujícím rozsahu:
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Zřizování, aktualizace, zneplatňování uživatelských účtů, resp. přidělení agendy a činnostní role
bude řešeno přebíráním informací z IdM.
IdM bude využito jako zdroj informací o organizační a projektové (zdroj financování) struktuře,
uživatelích a jejich zařazení minimálně v organizační rovině v souladu zejména s Organizačním
řádem (typicky přímý nadřízený, nadřízený nadřízeného) a rovině finančních zdrojů v souladu
s Vnitřním kontrolním systémem (typicky příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní,
grantový administrátor pro použité zdroje financování, odborné konzultační útvary – např. IT,
správa budovy, grantové oddělení, knihovna). Tyto informace bude nabízené řešení čerpat
z IdM.
Pokud se v nastavení oprávnění nabízeného řešení promítají hodnoty z konfiguračních
číselníků, poskytne nabízené řešení služby, které budou vracet hodnoty těchto číselníků.
Nabízené řešení musí na své straně poskytovat rozhraní webových služeb (WS-*/SOAP/XML
nebo RESTful/XML/JSON), prostřednictvím kterého bude IdM systém řídit identity a
oprávnění v SSL, alternativně lze řízení identit a oprávnění realizovat formou
napojení/synchronizace s Active Directory za předpokladu, že taková integrace bude
plnohodnotnou náhradou napojení na IdM.

Dodavatel zahrne do své nabídkové ceny veškeré náklady spojené s budoucím napojením na systém
řízení oprávnění (IdM). Jedná se zejména o náklady na konfigurační práce, konzultace při
zprovozňování integrační vazby a konzultace v průběhu ověřovacího provozu. Předpokládaný rozsah
prací souvisejících s napojením je minimálně 10 člověkodnů.

8.3.5. Standardizované integrační rozhraní
Objednatel požaduje, aby dodaný systém disponoval standardními aplikačními rozhraními REST API
a SOAP API (WS-*/SOAP/XML a RESTful/XML/JSON), aby bylo možné integrovat službu spisové
agendy případně s dalšími systémy v rámci digitalizace organizace.

8.4. Zajištění pilotního provozu
Dodavatel je povinen zajistit zkušební provoz jednotlivých částí dodaného řešení v testovacím prostředí
podle toho, jak se předpokládá jednotlivé části nasazovat. Za minimální přípustnou dobu pro validaci
považuje objednatel lhůtu jeden měsíc před předáním z testovacího do produkčního prostředí.

8.5. Migrace dat
Objednatel požaduje provedení migrace dat ze stávajícího řešení spisové služby, kterým je systém
Software 602. Ve stávajícím řešení je momentálně přibližně 50 000 záznamů.

8.6. Iniciální školení uživatelů
Po kompletní implementaci bude provedeno školení klíčových uživatelů systému – správců jednotlivých
spisových uzlů. Celkem se jedná o 20 osob. Maximální počet proškolených osob v jednom termínu je
10. S ohledem na to, že náklad na školení uživatelů není způsobilým výdajem, je tato položka uvedena
samostatně.
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8.7. Zpracování související dokumentace
Součástí dodávky bude zpracování veškeré související dokumentace, která bude nutná pro obsluhu
systému. Součástí dodávky bude technická, administrátorská i uživatelská dokumentace.
a. Dokumentace k obsluze a vzdělání
i. Uživatelské manuály pro všechny role v systému,
ii. dokumentace pro správu správcem, resp. administrátorem,
iii. dokumentace a školící materiály pro školení uživatelů a správců včetně scénářů pro
klíčové role.
b. Zpracování technické dokumentace systému
i. Dokumentace skutečného provedení,
ii. popis technologické infrastruktury – analytické dokumenty odpovídající reálnému
nasazení systému,
iii. dokumentace webových služeb a dokumentaci všech XML, včetně podrobných
komentářů jednotlivých elementů,
iv. dokument popisující vazby mezi aplikací a dalšími systémy (popis procesů, technická
dokumentace výměny dat – viz předchozí bod),
v. seznam těch doporučených požadavků Národního standardu, které implementovaný
systém realizuje,
vi. dokumentace o průběhu a výsledku testování systému vč. testovacího exportu nebo
přenosu dat ve struktuře dle schémat NSESS.
c. Zpracování provozní dokumentace
i. Dokumentace k provozu systému a jeho údržbě (udržování v bezproblémovém chodu),
ii. popis konfigurace zálohování, plán zálohování,
iii. dokumentace k nasazování (deployment) komponent z testovacího do produkčního
systému,
iv. dokumentace k záloze a obnově požadované systémem (na aplikační úrovni, ne např.
VMWare),
v. provozní řád systému, který upravuje chování všech uživatelů,
vi. servisní řád upravující poskytování provozní podpory mezi NUDZ a Dodavatelem,
vii. popis reálného provedení od HW úrovně až po aplikační,
viii. dokument popisující parametry provozování systému a dopady na NUDZ,
ix. popis procesu přechodu provozování systému z primární do sekundární lokality,
x. bezpečnostní dokumentace:
‐ identifikace a zpracování přehledu informačních aktiv,
‐ analýza bezpečnostních rizik a zpracování návrhu opatření na jejich řízení,
‐ návrh bezpečnostní politiky a další.

8.8. Poskytnutí záruky v rozsahu minimálně 5 let
Dodavatel poskytne na dodávku a implementaci Systému záruku na dobu alespoň 60 měsíců. Dodavatel
v rámci záruky bude garantovat následující parametry:
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1) Záruka (plnění spojené se záruční podporou systému elektronické spisové služby a systému
důvěryhodného úložiště a DMS) po dobu 60 měsíců od řádného předání a převzetí Systému v rozsahu:







Služba HelpDesk minimálně v následujícím rozsahu:
o Webové rozhraní nebo e-mailová adresa pro zajištění veškeré písemné komunikace
a řešení technických problémů pro administrátory s možností sledovat stav požadavku,
o Rozhraní pro řešení vad, vznesení metodických, uživatelských a dalších dotazů,
o Dostupnost minimálně 8 hodin x 5 dní v týdnu (pracovní dny 8:00 – 16:00 hod.).
Vzdálená správa – slouží k řešení vad, k úpravě konfigurace a podobně. Vzdálená správa
není určena ke školení a metodickému vedení. Objednatel zajistí vzdálený přístup (RDP
nebo VPN) pro Dodavatele v potřebném rozsahu tak, aby mu byl umožněn přístup na
server(y), kde je umístěna testovací, školící a produkční verze Systému.
Záruční zásahy kategorie A, B, C a D, tj. bezplatné odstraňování vad plnění Dodavatele.
Elektronická distribuce nových verzí Systému.

Klasifikace záručních zásahů a doby řešení:
Kategorie A – priorita „Critical“ je kritická vada, kdy práce s Informačním systémem není vůbec
možná, v důsledku čehož nelze vůbec realizovat klíčové procesy Objednatele v rámci Informačního
systému - např. nelze se přihlásit, uživatelské rozhraní nereaguje, není možný ani omezený provoz.
Kategorie B – priorita „Major“ je vážná vada, kdy práce s Informačním systémem je zásadním
způsobem omezena, v důsledku čehož lze realizovat pouze některé klíčové procesy Objednatele v rámci
Informačního systému. Za odstranění vady se považuje i nalezení náhradního postupu, nebo řešení, které
zajistí funkčnost minimálně ve stejné úrovni.
Kategorie C – priorita „Minor“ je drobná vada, kdy práce s Informačním systémem je omezena,
v důsledku čehož lze realizovat některé klíčové procesy Objednatele v rámci Informačního systému
pouze s určitými obtížemi.
Kategorie D – priorita „Info“ je nevýznamná vada, kdy práce s Informačním systémem není omezena
a nemá dopad do funkčnost Informačního systému – jedná se například o jazykové opravy, chyby
v dokumentaci.
Reakční doby na zahájení opravy a odstranění závady definují následující tabulky:
Provozní prostředí:
Kategorie
A
B
C
D

Doba odezvy (od nahlášení)
4 hodiny
8 hodin
8 hodin
8 hodin

Lhůta k vyřešení (od nahlášení)
24 hodin
48 hodin
120 hodin
168 hodin

Testovací prostředí:
Kategorie
Doba odezvy (od nahlášení)
A
8 hodin
B
2 pracovní dny

Lhůta k vyřešení (od nahlášení)
72 hodin
120 hodin
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C
D

2 pracovní dny
2 pracovní dny

168 hodin
240 hodin

Výše uvedené garantované lhůty jsou nejvýše přípustné a vztahují se k běžné pracovní době, a to od
8:00 do 16:00 hodin v pracovní dny, tj. vyjma svátků a dnů pracovního klidu oficiálně uznaných na
území ČR apod., tzn., pokud přijde hlášení po uplynutí běžné pracovní doby, lhůta začíná běžet od
začátku běžné pracovní doby následujícího pracovního dne, případně se její běh přerušuje a dokončí se
během následujícího pracovního dne.

8.9. Poskytnutí služeb servisu informačního systému v rámci nezpůsobilých
nákladů projektu
Dodavatel bude v rámci servisu poskytovat služby maintenance a supportu.
Maintenance zahrnuje následující plnění dodavatele:
i.
ii.

Dodávku nových verzí systému spisové služby a souvisejících komponent včetně
aktualizované dokumentace (uživatelské příručky, administrátorské příručky);
Dodávku meziverzí či hotfix systému spisové služby a souvisejících komponent
s přehledem úprav.

Support zahrnuje poskytnutí následujících činností Dodavatele:
i.
ii.
iii.
iv.

Řešení problémů s provozem systému spisové služby a souvisejících komponent,
používání telefonické podpory formou Hotline;
Rozhraní pro řešení vad, vznesení metodických, uživatelských a dalších dotazů,
Činnosti jsou poskytovány nejen pro poslední uvolněnou verzi systému spisové služby
a souvisejících komponent, ale i o max. dvě verze nižší.
Hot-line v pracovní dny 8:00 – 16:00 hod

Uvedené činnosti budou poskytovány:
i.
ii.
iii.

Vzdáleným připojením k serveru, na němž je systém nainstalována;
Osobní přítomností pracovníků Dodavatele v sídle zadavatele (pouze v případě, pokud
nelze použít vzdálený přístup);
Telefonickou konzultací (HotLine) a prostřednictvím systému Help Desk zadavatele
v požadované dostupnosti 5x8 hodin v pracovní dny.

8.10. Poskytnutí služeb rozvoje informačního systému
Dodavatel poskytne po dodání systému spisové služby a souvisejících komponent objednateli
konzultační a programátorské služby v celkovém rozsahu 640 hodin a to po celou dobu platnosti a
účinnosti Smlouvy (na 5 let). Předmětem služeb jsou implementační, integrační a rozvojové požadavky
nad rámec požadavků uvedených v této Příloze č. 1 Smlouvy. Tyto služby budou čerpány na základě
vzájemně odsouhlasených dílčích písemných objednávek.
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