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1. Seznam otázek: Služby zajišťující 

důvěru 

ID Položka dotazníku Popis 

1 Základní údaje  

1.01 Počet evidovaných dokumentů v 
digitální podobě za rok 2018 

Zadejte počet, pokud údaj nevíte 

odpovězte -1 

1.02 Počet přijatých dokumentů v 
digitální podobě v roce 2018 

Zadejte počet, pokud údaj nevíte 

odpovězte -1 

1.03 Počet odeslaných dokumentů v 
digitální podobě v roce 2018 

Zadejte počet, pokud údaj nevíte 

odpovězte -1 

1.04 Počet vydaných časových razítek v 
roce 2018 

Zadejte počet, pokud údaj nevíte 

odpovězte -1 

1.05 Počet osob v organizaci využívajících 
kvalifikovaný elektronický podpis k 
31. 12. 2018 

Zadejte počet, pokud údaj nevíte 

odpovězte -1 

1.06 Počet osob v organizaci využívajících 
uznávaný elektronický podpis k 31. 
12. 2018 

Zadejte počet, pokud údaj nevíte 

odpovězte -1 

1.07 Počet dokumentů v digitální podobě 
opatřených kvalifikovanou 
elektronickou pečetí v roce 2018 

Zadejte počet, pokud údaj nevíte 

odpovězte -1 

1.08 Počet dokumentů v digitální podobě 
opatřených elektronickou značkou v 
roce 2018 

Zadejte počet, pokud údaj nevíte 

odpovězte -1 

1.09 Počet dokumentů v digitální podobě, 
které jste opatřili časovým razítkem 
v roce 2018 

Zadejte počet, pokud údaj nevíte 

odpovězte -1 

1.10 Počet dokumentů v digitální podobě, 
které jste opatřili kvalifikovaným 
časovým razítkem v roce 2018 

Zadejte počet, pokud údaj nevíte 

odpovězte -1 

1.11 Počet odeslaných zpráv o doručení 
dle § 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb. 

Zadejte počet, pokud údaj nevíte 

odpovězte -1 

1.12 Počet účetních záznamů v technické 
nebo smíšené formě přenesených 
dle § 34 zákona č. 563/1991 Sb. 

Zadejte počet, pokud údaj nevíte 

odpovězte -1 
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ID Položka dotazníku Popis 

1.13 Počet dokumentů v digitální podobě 
odeslaných prostřednictvím systému 
datových schránek (ISDS) 

Zadejte počet, pokud údaj nevíte 

odpovězte -1 

1.14 Počet dokumentů v digitální podobě 
vypravených prostřednictvím 
elektronické adresy podatelny 

Zadejte počet, pokud údaj nevíte 

odpovězte -1 

1.15 Počet dokumentů v digitální podobě 
odeslaných jiným způsobem 

Zadejte počet, pokud údaj nevíte 

odpovězte -1 

1.16 Popis odesílání dokumentů 
v digitální podobě jiným způsobem 
než. 1.12-1.14 

 

1.17 Počet evidovaných (a platných v čase 
odpovědi) kvalifikovaných certifikátů 
dle § 17 odst. 4 vyhlášky č. 259/2012 
Sb. 

Zadejte počet, pokud údaj nevíte 

odpovězte -1 

2. Podepisování  

2.01 §5 Kvalifikované podpisy Popište nástroje a služby využívané 

pro kvalifikované elektronické 

podpisy 

2.02 Použití externího dodavatele ICA 

PostSignum 

eIdentiy 

Jiný 

2.03 Název poskytovatele služeb V případě, že je ve 2.02 zvolen „Jiný“  

2.04 Registr smluv Uveďte URL adresu odkazující na 

hlavní smlouvu pro zajištění služby 

uveřejněné v registru smluv 

2.05 Hodnota smlouvy za rok 2018 Uveďte celkovou částku v Kč, pokud 

nevíte uveďte -1 

2.06 Hodnota smlouvy za roky 2016-2021 Uveďte celkovou částku v Kč, pokud 

nevíte uveďte -1 

2.07 Máte stanovisko odboru Hlavního 
architekta e-governmentu? 

Ano/Ne 

2.08 Kopie vyjádření OHA Nahrát dokument 

2.09 Přesný popis služeb Popište rozsah služeb poskytovatele 
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ID Položka dotazníku Popis 

2.10 §6 Uznávané podpisy Popište nástroje a služby využívané 

pro uznávané elektronické podpisy 

2.11 Přesný popis služeb pro zajištění 
uznávaných podpisů 

Popište nástroje a služby pro 

zajištění uznávaných elektronických 

podpisů 

2.12 §7 Podepisování jiným způsobem 
než §5 nebo §6 

Popište nástroje a služby využívané 

pro elektronické podpisy 

2.13 Poznámka k části podepisování Textová poznámka k části 

podepisování - doplňte případně 

další podrobnosti, které by mohly při 

analýze pomoci 

3. Pečetění dokumentů  

3.01 §8 Kvalifikované elektronické pečeti Popište nástroje a služby využívané 

pro kvalifikované elektronické pečetě 

3.02 Použití externího dodavatele ICA 

PostSignum 

eIdentiy 

Jiný 

3.03 Název poskytovatele služeb V případě, že je ve 2.02 zvolen „Jiný“  

3.04 Registr smluv Uveďte URL adresu odkazující na 

hlavní smlouvu pro zajištění služby 

uveřejněné v registru smluv 

3.05 Hodnota smlouvy za rok 2018 Uveďte celkovou částku v Kč, pokud 

nevíte uveďte -1 

3.06 Hodnota smlouvy za roky 2016-2021 Uveďte celkovou částku v Kč, pokud 

nevíte uveďte -1 

3.07 Máte stanovisko odboru Hlavního 
architekta e-governmentu? 

Ano/Ne 

3.08 Kopie vyjádření OHA Nahrát dokument 

3.09 Přesný popis služeb Popište rozsah služeb poskytovatele 

3.10 §9 Uznávané pečetě Popište nástroje a služby využívané 

pro uznávané elektronické pečetě 
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ID Položka dotazníku Popis 

3.11 Přesný popis služeb pro zajištění 
uznávaných pečetí 

Popište nástroje a služby pro 

zajištění uznávaných elektronických 

pečetí 

3.12 §10 Pečetění jiným způsobem než §8 
nebo §9 

Popište nástroje a služby využívané 

pro elektronické pečetě 

3.13 Používáte doposud elektronické 
značky? 

Ano/Ne 

3.14 Popište podrobně způsob využití 
elektronických značek 

Popište zejména pro jaké účely 

využíváte doposud elektronické 

značky a jakým způsobem 

elektronické značky zajišťujete 

3.15 Poznámka k části podepisování Textová poznámka k části 

podepisování - doplňte případně 

další podrobnosti, které by mohly při 

analýze pomoci 

3.16 Obecná příloha k části pečetění Nahrát dokument 

4. Použití časových razítek  

4.01 §11 Použití kvalifikovaného 
elektronického časového razítka 

Popište nástroje a služby využívané 

pro kvalifikované elektronické 

časové razítko 

4.02 Použití externího dodavatele ICA 

PostSignum 

eIdentiy 

Jiný 

4.03 Název poskytovatele služeb V případě, že je ve 2.02 zvolen „Jiný“  

4.04 Registr smluv Uveďte URL adresu odkazující na 

hlavní smlouvu pro zajištění služby 

uveřejněné v registru smluv 

4.05 Hodnota smlouvy za rok 2018 Uveďte celkovou částku v Kč, pokud 

nevíte uveďte -1 

4.06 Hodnota smlouvy za roky 2016-2021 Uveďte celkovou částku v Kč, pokud 

nevíte uveďte -1 

4.07 Máte stanovisko odboru Hlavního 
architekta e-governmentu? 

Ano/Ne 

4.08 Kopie vyjádření OHA Nahrát dokument 
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ID Položka dotazníku Popis 

4.09 Přesný popis služeb Popište rozsah služeb poskytovatele 

4.10 Poznámka k části podepisování Textová poznámka k části 

podepisování - doplňte případně 

další podrobnosti, které by mohly při 

analýze pomoci 

4.11 Obecná příloha k části pečetění Nahrát dokument 

5. Ověřování platnosti elektronických 

podpisů, elektronických pečetí, 

elektronických značek a 

elektronických časových razítek 

 

5.01 Ověřování elektronických podpisů, 
elektronických pečetí, 
elektronických značek a 
elektronických časových razítek 

Popište nástroje a služby využívané 

pro ověřování 

5.02 Použití externího dodavatele ICA 

PostSignum 

eIdentiy 

Jiný 

5.03 Název poskytovatele služeb V případě, že je ve 2.02 zvolen „Jiný“  

5.04 Registr smluv Uveďte URL adresu odkazující na 

hlavní smlouvu pro zajištění služby 

uveřejněné v registru smluv 

5.05 Hodnota smlouvy za rok 2018 Uveďte celkovou částku v Kč, pokud 

nevíte uveďte -1 

5.06 Hodnota smlouvy za roky 2016-2021 Uveďte celkovou částku v Kč, pokud 

nevíte uveďte -1 

5.07 Máte stanovisko odboru Hlavního 
architekta e-governmentu? 

Ano/Ne 

5.08 Kopie vyjádření OHA Nahrát dokument 

5.09 Přesný popis služeb Popište rozsah služeb poskytovatele 

6. Ověřování platnosti zaručeného 

elektronického podpisu a zaručené 

elektronické pečetě 
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ID Položka dotazníku Popis 

6.01 Popište způsob ověřování platnosti 
zaručeného elektronického podpisu 
a zaručené elektronické pečetě 

Popište nástroje a služby využívané 

pro ověřování 

7. Obecná část k ověřování platnosti 

certifikátů 

 

7.01 Popište, jak plníte povinnosti 
vyplývající zejména z §2 a 
následujících vyhlášky č. 259/2012 
Sb. 

Popište zejména způsob ověřování 

dle §4 odst.4) a následující 

7.02 Popište, jakým způsobem ověřujete 
certifikáty u elektronických 
dokumentů bez časového razítka 

Popište zejména způsob ověřování 

certifikátů na příchozích 

elektronických dokumentech, na 

kterých není současně s pečetí nebo 

podpisem kvalifikované nebo 

uznávané časové razítko 

8. Obecné poznámky s přílohami  

8.01 Poznámka k odesílaným údajům Pokud máte jakékoliv poznámky, 

uveďte je prosím zde 

8.02 Obecné přílohy Pokud máte jakékoliv rozsáhlejší 

poznámky, prosíme vložte je jako 

přílohu 

 


