
 

TELEFON – ÚSTŘEDNA 22497 1111 IČO 00023833 BANKOVNÍ SPOJENÍ 

TELEFON – KANCELÁŘ ŘEDITELE 22497 2712  ČNB - Na příkopě 28, Praha 1 

E-MAIL uzis@uzis.cz  účet č. 2928101/0710 

  

 

 

Věc: Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „ÚZIS ČR“) jako povinný subjekt 

ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) posoudil Vaši žádost ze dne 

5. 11. 2021 o poskytnutí informací týkajících se následujících informací: 

 

„…Žádám o poskytnu  specifikace zmíněné ve smlouvě uzavřené 11.10.2021 s ICZ a.s. s číslem smlouvy 

OBJ 161 2021. Specifikace je pojmenována "Specifikace ZP_JTP_208 na Vypnu  aplikace IDT" 

(ZP208_JTP_VYPNUTI‐APLIKACEIDT_1v0.doc).…“ 

 

Vámi požadované přikládáme v příloze. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

          

              ÚZIS ČR 

 

 

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky  

Praha 2, Palackého nám. 4  

(128 01 Praha 2, P.O.BOX 60) 

  

 

 

 

 

Datovou schránkou:  

 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA DNE 

5. 11. 2021 UZIS/042767/2021–1  16. 11. 2021 
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Poučení o opravném prostředku: 

 

Proti tomuto sdělení lze podat stížnost podle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím ve 

lhůtě 30 dnů od doručení tohoto sdělení. Stížnost se podává na ÚZIS ČR a rozhoduje o ní Ministerstvo 

zdravotnictví. Lhůta pro podání stížnosti počíná běžet dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení. 
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Dobrý den, prosíme vypnout aplikaci IDT pro externí žádost i a 
nahradit možností nahrát podepsané PDF. Externí žádost vygeneruje 
PDF, uživatel bude podepisovat v Adobe Acrobat Readeru nebo 
jakékoli j iné aplikaci umožňující podepsat PDF elektronickým 
podpisem, podepsané PDF nahraje zpět na formu láři pro externí 
žádosti. Existující komponenta v eREG ověří pravost el. podpisu. 
Děkuji. 

Dobrý den, prosíme vypnout aplikaci IDT pro externí žádost i a 
nahradit možností nahrát podepsané PDF. Externí žádost vygeneruje 
PDF, uživatel bude podepisovat v Adobe Acrobat Readeru nebo 
jakékoli j iné aplikaci umožňující podepsat PDF elektronickým 
podpisem, podepsané PDF nahraje zpět na formu láři pro externí 
žádosti. Existující komponenta v eREG ověří pravost el. podpisu. 
Děkuji. 

Realizace požadavku zahrnuje: 

• Na stránkách externích žádostí bude vypnuta komponenta IDT 

pro podepisování. Na místo komponenty bude pro uživatele 

zobrazena možnost si PDF stáhnout a elektronicky podepsané 

PDF opět nahrát do systému. Bude doplněn návod pro 

elektronické podepisování PDF pomocí programu Adobe 

Acrobat Reader. Při nahrávání bude umožněno nahrávat 

pouze elektronicky podepsané PDF dokumenty. Uživatel bude 

upozorněn, že nejsou přij ímány dokumenty naskenované 

s ručním podpisem, ale je vyžadován elektronický podpis. 

• Pro registry RZPRO a další se komponenta IDT bude dále 

používat v nezměněné podobě. 

Realizace s sebou nese tyto odhadované náklady: 

Dodavatel Počet MD 

ICZ 10 

Realizace požadavku ovlivní: 

Oblast 

Uživatelská dokumentace 
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Dopad změny 
(ANO/ NE) 
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St rana 1 z 2 



Systémová dokumentace Ne 

Bezpečnostní dokumentace Ne 

Programátorská dokumentace Ne 

Zdrojové kódy * Ano 

JTP ** Ano 

Ostatní registry eREG ** Ne 
Vlastnické, užívací právo a 

Ne 
standardní software*** 

* Dokumentace změny zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a 
komentář každého zásahu do zdrojového kódu. 
** V případě, že realizace požadavku ovlivní JTP, CÚD nebo ostatní registry 
eREG, je třeba v analýze dopadu jasně a deta ilně specifikovat, jakým 
způsobem se dopad projeví. 
* * * V případě, že je součástí požadavku změna týkající se těchto oblastí, 
bude ZP příslušným způsobem dop lněno . 

Testování požadavku proběhne na: 

Prostředí (ANO / NE) 

Testovací Ano 
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[!i;. - Vysoká =- ti•_J~1.ZW:J17 .. , .;;- - ... , 
- ':. -- -- Ano 
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dlim 16.9. 2021 

_ .. - .. 
L."'1.1 . . ... . .. 
W":T ;-Elo11 l'f.fm rfli.m 21.9. 2021 

~rumtit: -,1,;-;-~ 
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