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Z á p i s 

18. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 8. 7. 2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Omluveni:   Lukáš Konečný 

                                               Mgr. Michal Ševcovic 

                                          

Ověřovatelé zápisu:   Ing. Pavel Tošovský 

    Ing. Tomáš Kirbs 

    

 

Zapisovatelka:   Kateřina Nedvídková, KP 

 

Hlasování o programu: 

 

1. Smlouva o poskytování služby vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na 

dálku 
    Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT 

 

2. Technické kluby – zapojení města Ústí nad Labem do projektu IKAP II 

    Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Hlasování o programu: 7, 0, 0 

Program byl schválen. 

 

Program: 

 

1. Smlouva o poskytování služby vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na 

dálku 
    Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT 

 

2. Technické kluby – zapojení města Ústí nad Labem do projektu IKAP II 

    Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

---------------------------------------------------------------- 

 

 

1. Smlouva o poskytování služby vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na 

dálku 
    Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT 
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Mgr. Habrová: jednání o uzavření smlouvy se společností První certifikační autorita, a.s. (dále 

jen I.CA) 

- jedná se o nástroj v elektronické komunikaci – pečetění dokumentů na dálku 

- HSM moduly, které pečetění zajišťují, nemohou provozovat orgány veřejné moci 

(dále jen OVM) 

- řešením je služba tzv. pečetění na dálku  

- před pečetí upřednostňujeme hromadné el. podepisování výzev, dodavatel ale zatím 

toto řešení nemá hotové 

- el. dokument, který z OVM odchází, musí být opatřen v souladu se zákonem č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 

kvalifikovaným elektronickým prostředkem – buď podpisem nebo pečetí  

- využití i do budoucna 

- pečetění bude na výzvy nasazeno jako automatizovaný proces 

 

Ing. Fialová: dotaz na cenu a délku trvání 

 

Mgr. Habrová: ve smlouvě s I.CA jsou stanovena cenová pásma 

- zřejmě se dostaneme do pásma 10-30 tisíc pečetí za měsíc, ve kterém je cena jedné 

pečetě 1,10 bez DPH + příslušný měsíční paušál 

- hromadné el. podepisování je finančně výhodnější, jakmile bude zapracováno, budeme 

výzvu provozovateli vozidla podepisovat  

- I.CA je zatím jediná společnost v ČR, která poskytuje tuto pečeť na dálku  

- tato služba je již využívána  např. Ministerstvem dopravy, společností GORDIC spol. 

s. r. o. a dalšími subjekty 

- s touto společností máme již uzavřenou smlouvu na vydávání  kvalifikovaných a 

komerčních certifikátů a kvalifikovaných časových razítek  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7, 0, 0 
 

464/18R/19 

Smlouva o poskytování služby vytváření kvalifikovaných 

elektronických pečetí na dálku 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření smlouvy se společností První certifikační autorita, a.s., IČ 264 39 395, na 

poskytování služby vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku 
 

2.  Technické kluby – zapojení města Ústí nad Labem do projektu IKAP II 

     Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje města, MmÚ 

 

Ing. Dlouhý - bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7, 0, 0 
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465/18R/19 

Technické kluby – zapojení města Ústí nad Labem do projektu 

IKAP II 
 

Rada města po projednání 

 

A) b e r e   n a   v ě d o m í  

1. informaci o plánované výzvě OP VVV výzvy IKAP II, aktivitě Zřízení technických 

klubů 

B )  s o u h l a s í 

1. se zapojením města Ústí nad Labem jako partnera s finančním podílem do OP VVV 

výzvy IKAP II v aktivitě Zřízení technických klubů 

C )  u k l á d á 

1. Ing. Martinu Dlouhému, vedoucímu odboru strategického rozvoje 

a) zajistit dokumenty a součinnost nutnou k přípravě Smlouvy o partnerství 

s Ústeckým krajem 

T: 2. 9. 2019 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Ing. Pavel Tošovský ………………………………………………… 

 

 

Ing. Tomáš Kirbs ……………………………………………………. 

 

 

 

 

Mgr. Ing Petr Nedvědický 

                                                                                           primátor města    
 


