Organizace
Název
Atestační středisko ADA s.r.o. Atestační podmínky pro referenční rozhraní

Číslo
SHRR 2007/05

Atestační podmínky atestačního střediska ADA, s.r.o.
při stanovení způsobilosti k realizaci vazeb ISVS s jinými informačními systémy
prostřednictvím referenčního rozhraní ve smyslu zák. č. 365/2000 Sb.
a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu
I.

Obchodní podmínky

1. Soulad s platnou legislativou
VYHLÁŠKA č. 53/2007 Sb., o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními
systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška o referenčním rozhraní),
VYHLÁŠKA č. 52/2007 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb
informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní,
VYHLÁŠKA č. 469/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému
o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu
a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému
o datových prvcích),
VYHLÁŠKA č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému,
který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy
(vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy),
ZÁKON č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a změně některých dalších zákonů ve znění
pozdějších předpisů (dále též „zákon“)
2. Předmět atestace
Posouzení způsobilosti k realizaci vazeb ISVS s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního
rozhraní
3. Podání žádosti o atestaci
Úmysl uzavřít smlouvu o provedení atestace oznamuje žadatel předáním řádně vyplněné žádosti, jejíž formulář
atestační středisko žadateli na vyžádání zašle. Žadateli mohou být orgán veřejné správy nebo komerční firmy,
od kterých nakupují nebo „outsourcují“ orgány veřejné správy některé služby související s ISVS nebo vlastní
ISVS. Posuzování se provádí pro konkrétní podmínky nasazení u orgánu veřejné správy. Na základě žádosti
žadatele navrhne atestační středisko uzavření smlouvy ve smyslu zákona.
Atestační podmínky připouštějí sjednat odchylky pro jednotlivý případ v souladu s §6e odst. (3) zákona.
V tom případě atestačnímu středisku nevzniká podle §6e odst. (4) povinnost navrhnout uzavření smlouvy
o provedení atestace.
Žadatel může požadovat i fázi provedení přípravy na atestaci v rámci smlouvy o provedení atestace nebo
samostatně v rámci jiné smlouvy. V rámci smlouvy o provedení atestace ve fázi přípravy atestační středisko
může formou metodického a konzultačního dohledu dohlížet nad správností a komplexností žadatelem
předložené dokumentace.
4. Cena atestace a platební podmínky
Stanovena dle zákona č.526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Cena bude stanovena dohodou podle konkrétních podmínek na základě rozsahu, pracnosti a obtížnosti
s přihlédnutím k nákladům na zákonem požadovanou administrativu a testování, kalkulovaným dle počtu
stránek dokumentace žadatele k jednotlivé službě, počtu datových prvků jednotlivé služby a rozsahu posouzení
souladu služeb a jejich bezpečností.
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Cena stanovená smlouvou je uhrazena po ukončení atestačního řízení bez ohledu na výsledek řízení.
Doba splatnosti je stanovena na 21 kalendářních dní ode dne předání daňového dokladu žadateli..
5. Zahájení atestace
Atestační řízení je zahájeno podepsáním smlouvy o provedení atestace oběma stranami, probíhá podle
podmínek a harmonogramu stanovených touto smlouvou.
[ADA s.r.o. - 270419_V270313_U270313]
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