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Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.
Na základě Vaší žádosti ze dne 19. 11. 2018 o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (k informačním systémům ve smyslu
§ 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy), Vám sdělujeme
následující:
1.
2.
3.
4.

Městská část Praha 2 využívá Kvalifikované elektronické podpisy od certifikační autority
společnosti eIdentity s použitím kvalifikovaného prostředku IDPrime MD 840. Kvalifikované
pečeti aktuálně nepoužíváme.
Do této doby vynaložila městská část Praha 2 na zajištění kvalifikovaných elektronických
podpisů celkem 97 139,- Kč včetně DPH.
V rámci organizace je aktuálně vydáno 90Ks kvalifikovaných elektronických podpisů.
V každém odboru či oddělení disponuje tímto podpisem vždy minimálně vedoucí
a zástupce vedoucího. Dále podpisy disponují všichni členové rady MČP2.
Veškeré vydané certifikáty jsou pro ověření k dispozici na portále certifikační autority, která
certifikát vydala.

Dále bychom chtěli podotknout, že kompletní zajištění integrace nařízení Evropské unie
č. 910/2014, o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na
vnitřním elektronické trhu, v rámci celé Prahy přislíbil zajistit magistrát HMP. Dle nám veřejně
známých informací již proběhla na tyto služby veřejná zakázka a nyní je na rozhodnutí rady
MHMP o výběru dodavatele. Ze zadání veřejné zakázky je jednoznačné, že všechny městské
části obdrží od MHMP veškeré potřebné technické prostředky k zajištění elektronických
kvalifikovaných podpisu i veškeré technické prostředky k zajištění elektronických kvalifikovaných
pečení. Z tohoto důvodu městská část Praha 2 neinvestovala nadbytečné množství prostředků
pro zajištění této agendy. V tuto chvíli má městská část Praha 2 nejnutnější technické prostředky
pro zajištění veškeré agendy spojené s elektronickou identifikací.
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