eGovernment Cloud (eGC)

Způsob podání žádosti o zápis nabídky cloud computingu do katalogu cloud
computingu a identifikace dokumentů připojených k žádosti
Jedna žádost může obsahovat řadu podkladů (dokumentů, výpisů, prohlášení). Do datové zprávy
systému datových schránek však nelze z bezpečnostních důvodů kvůli kontrole malwaru vložit
přílohu typu ZIP. Dokumenty je tedy nutné vložit jednotlivě. Je nezbytné omezit počet příloh do max.
50 MB objemu v jedné datové zprávě. Jedno podání je možné rozdělit do několika následných
datových zpráv.
Dokumenty vyžadované v listu „Podklady k ověření“ formuláře žádosti žadatel předává v rámci
datové zprávy/datových zpráv jako samostatné soubory, jejichž název je definován takto:
Identifikátor kritéria_ Pořadové číslo dokumentu_RRMMDD_Volitelná část
kde jednotlivé části identifikace mají následující význam:
Identifikátor kritéria je číselné označení kritéria z vyhlášky č. 316/2021 Sb. (Vyhláška o
některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu) pro danou bezpečnostní
úroveň cloud computingu, ke kterému žadatel dokládá dokument/dokumenty dle obsahu
těchto kritérií uvedeném ve formuláři Žádosti o zápis nabídky cloud computingu (například
ID1.2),
Pořadové číslo dokumentu je pořadové číslo dokumentu v rámci dokumentů, které se
vztahují k témuž kritériu (např. 01, 02),
RRMMDD je datum vytvoření dokumentu (může odlišit různé verze/aktualizace téhož
dokumentu
Volitelná část je část identifikace dle volby poskytovatele. Může se např. jednat o stručný
název dokumentu, iniciálu zpracovatele dokumentu, apod.
Oddělovačem jednotlivých částí identifikace dokumentu je znak „_“.
Příklad: ID1.3_01_220119_Location of Datacentres
ID1.3_01_220119_Location of Datacentres(JK)
Žádost s nabídkou cloud computingu žadatel zasílá do datové schránky zřízené speciálně pro účel
přijímání žádostí o zápis do katalogu cloud computingu s kapacitou přenášené datové zprávy 50 MB
(aditivní datová schránka).
Tato datová schránka má název „Katalog cloud computingu (Ministerstvo vnitra)“
ID této schránky je: ap2hwi6
V případě, že žadatel nemá zřízenou datovou schránku, postupuje způsobem uvedeným na listu
„Pokyny pro vyplnění“ k poli 9) listu "Identifikační údaje" formuláře Žádost o zápis nabídky cloud
computingu.
Předmět zprávy bude vyplněn takto:
„Nabídka cloud computingu_Identifikace žadatele_ Název nabídky nabízeného cloud
computingu“, kde
Identifikace žadatele je zkratka názvu poskytovatele zvolená žadatelem.
Název nabídky nabízeného cloud computingu je název nabídky nabízeného cloud computingu
shodný s údajem „identifikace nabídky nabízeného cloud computingu“ uvedeným na listu
„Identifikační údaje“ formuláře žádosti o zápis nabídky cloud computingu.
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