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CÏaÂstka 172

530
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 23. listopadu 2006
o postupech atestacÏnõÂch strÏedisek
prÏi posuzovaÂnõÂ dlouhodobeÂho rÏõÂzenõÂ informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy
Ministerstvo informatiky stanovõÂ podle § 12
odst. 1 põÂsm. h) zaÂkona cÏ. 365/2000 Sb., o informacÏnõÂch
systeÂmech verÏejneÂ spraÂvy a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch
zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 81/2006 Sb., (daÂle jen ¹zaÂkonª):
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
Tato vyhlaÂsÏka stanovõÂ postupy atestacÏnõÂch strÏedisek prÏi posuzovaÂnõÂ dlouhodobeÂho rÏõÂzenõÂ informacÏnõÂch
systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy podle § 6d odst. 1 põÂsm. b) zaÂkona.

b)
c)

d)

§2
PosuzovaÂnõÂ dlouhodobeÂho rÏõÂzenõÂ informacÏnõÂch
systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy sestaÂvaÂ ze dvou cÏaÂstõÂ, kteryÂmi
jsou
a) zkousÏka,
b) stanovenõÂ vyÂsledku zkousÏky.

e)

§3

f)

(1) AtestacÏnõÂ strÏedisko posuzuje dlouhodobeÂ rÏõÂzenõÂ informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy na zaÂkladeÏ
dokumentuÊ, ktereÂ mu zÏadatel o atestaci (daÂle jen ¹zÏadatelª), se kteryÂm maÂ atestacÏnõÂ strÏedisko uzavrÏenou
smlouvu o provedenõÂ atestace, prÏedklaÂdaÂ k provedenõÂ
atestace; posuzovaÂnõÂ zahaÂjõÂ po prÏedlozÏenõÂ teÏchto dokumentuÊ.
(2) PosuzovanyÂmi dokumenty podle odstavce 1
jsou vzÏdy
a) informacÏnõÂ koncepce podle § 5a odst. 1 zaÂkona
a zaÂpis o vyhodnocenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu1),
b) provoznõÂ dokumentace podle § 5a odst. 2 zaÂkona
v rozsahu stanoveneÂm zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem1).
§4
ZkousÏka
AtestacÏnõÂ strÏedisko posuzuje v pruÊbeÏhu zkousÏky
a) uÂplnost informacÏnõÂ koncepce; atestacÏnõÂ strÏedisko

1

posuzuje, zda informacÏnõÂ koncepce maÂ stanovenyÂ
obsah1),
uÂplnost provoznõÂ dokumentace; atestacÏnõÂ strÏedisko posuzuje, zda provoznõÂ dokumentace maÂ stanovenyÂ obsah1),
srozumitelnost a prÏehlednost textu a jeho logickou konzistenci; atestacÏnõÂ strÏedisko posuzuje,
zda text informacÏnõÂ koncepce a provoznõÂ dokumentace je srozumitelnyÂ, zda je prÏehledneÏ usporÏaÂdaÂn a jeho vnitrÏnõÂ provaÂzanost,
kvalitu konkreÂtnõÂch rÏesÏenõÂ; atestacÏnõÂ strÏedisko posuzuje, zda postupy uvedeneÂ v informacÏnõÂ koncepci a bezpecÏnostnõÂ opatrÏenõÂ uvedenaÂ v provoznõÂ
dokumentaci jsou v souladu s beÏzÏneÏ uzÏõÂvanyÂmi
postupy a opatrÏenõÂmi,
vyhodnocovaÂnõÂ dodrzÏovaÂnõÂ informacÏnõÂ koncepce;
atestacÏnõÂ strÏedisko posuzuje, zda zÏadatel vyhodnocuje dodrzÏovaÂnõÂ informacÏnõÂ koncepce a stanovuje zaÂveÏry z vyhodnocovaÂnõÂ, a
prÏijõÂmaÂnõÂ opatrÏenõÂ k odstraneÏnõÂ nedostatkuÊ zjisÏteÏnyÂch prÏi vyhodnocovaÂnõÂ dodrzÏovaÂnõÂ informacÏnõÂ
koncepce1).
§5
ZaznamenaÂvaÂnõÂ uÂdajuÊ v pruÊbeÏhu zkousÏky

(1) AtestacÏnõÂ strÏedisko zaznamenaÂvaÂ uÂdaje o zjisÏteÏnõÂch, ke kteryÂm dospeÏlo v pruÊbeÏhu zkousÏky, do protokolu o provedeneÂ zkousÏce podle § 6d odst. 4 zaÂkona
(daÂle jen ¹protokolª).
(2) UÂdaje o zjisÏteÏnõÂch podle odstavce 1 atestacÏnõÂ
strÏedisko zaznamenaÂvaÂ do protokolu ve strukturovaneÂ
formeÏ, a to ke kazÏdeÂmu posuzovaneÂmu hledisku podle
§ 4; atestacÏnõÂ strÏedisko uvede v protokolu vyjaÂdrÏenõÂ
a) splneÏno,
b) splneÏno s vyÂhradou, nebo
c) nesplneÏno.
(3) V protokolu se uvaÂdõÂ
a) naÂzev a sõÂdlo nebo dorucÏovacõÂ adresa zÏadatele,
b) vyÂcÏet vsÏech dokumentuÊ, ktereÂ byly k posouzenõÂ

) VyhlaÂsÏka cÏ. 529/2006 Sb., o pozÏadavcõÂch na strukturu a obsah informacÏnõÂ koncepce a provoznõÂ dokumentace a o pozÏadavcõÂch na rÏõÂzenõÂ bezpecÏnosti a kvality informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy (vyhlaÂsÏka o dlouhodobeÂm rÏõÂzenõÂ informacÏnõÂch
systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy).

CÏaÂstka 172

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
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prÏedlozÏeny, vcÏetneÏ oznacÏenõÂ jejich verze, pocÏtu
stran a data jejich schvaÂlenõÂ zÏadatelem,
naÂzev a sõÂdlo atestacÏnõÂho strÏediska, ktereÂ provedlo
zkousÏku,
jmeÂno nebo jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ fyzickeÂ osoby, kteraÂ
jmeÂnem atestacÏnõÂho strÏediska zkousÏku provedla,
nebo zameÏstnance atestacÏnõÂho strÏediska, kteryÂ rÏõÂdil provedenõÂ atestacÏnõÂ zkousÏky,
datum zahaÂjenõÂ zkousÏky a datum jejõÂho ukoncÏenõÂ,
datum provedenõÂ dalsÏõÂ zkousÏky,
popis pruÊbeÏhu zkousÏky,
zjisÏteÏnõÂ podle odstavcuÊ 1 a 2,
vyÂsledek provedeneÂ zkousÏky a jeho oduÊvodneÏnõÂ
podle § 6,
jmeÂno nebo jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ zameÏstnance atestacÏnõÂho strÏediska, kteryÂ je opraÂvneÏn ke schvaÂlenõÂ
protokolu o provedeneÂ zkousÏce, jeho podpis a datum schvaÂlenõÂ protokolu.

(4) AtestacÏnõÂ strÏedisko uchovaÂvaÂ protokol a dokumentaci podle § 3 odst. 2 po dobu nejmeÂneÏ 10 let od
data vydaÂnõÂ atestu.
§6
Postup prÏi stanovenõÂ vyÂsledku zkousÏky
(1) Na zaÂkladeÏ zjisÏteÏnõÂ ucÏineÏnyÂch prÏi posuzovaÂnõÂ
atestacÏnõÂ strÏedisko stanovõÂ vyÂsledek zkousÏky. AtestacÏnõÂ
strÏedisko stanovõÂ celkovyÂ vyÂsledek zkousÏky, kteryÂ charakterizuje zjisÏteÏnõÂ, kteraÂ byla v pruÊbeÏhu zkousÏky ucÏineÏna.
(2) VyÂsledek zkousÏky ¹splnÏujeª stanovõÂ atestacÏnõÂ
strÏedisko v prÏõÂpadeÏ, zÏe v pruÊbeÏhu posuzovaÂnõÂ podle § 4
neshledalo zÏaÂdneÂ nedostatky nebo zÏadatel zjisÏteÏneÂ nedostatky v pruÊbeÏhu posuzovaÂnõÂ odstranil.
(3) VyÂsledek zkousÏky ¹splnÏuje s vyÂhradouª stanovõÂ atestacÏnõÂ strÏedisko v prÏõÂpadeÏ, zÏe v pruÊbeÏhu posuzovaÂnõÂ podle § 4 shledalo nesplneÏnõÂ pozÏadavku
a) na srozumitelnost a prÏehlednost textu a jeho logickou konzistenci podle § 4 põÂsm. c), nebo
b) na kvalitu konkreÂtnõÂch rÏesÏenõÂ podle § 4 põÂsm. d),
prÏicÏemzÏ zÏadatel zjisÏteÏneÂ nedostatky podle põÂsmen a)
a b) v pruÊbeÏhu posuzovaÂnõÂ neodstranil; vyÂsledek
zkousÏky ¹splnÏuje s vyÂhradouª je podmõÂneÏn splneÏnõÂm
pozÏadavkuÊ na uÂplnost informacÏnõÂ koncepce podle § 4
põÂsm. a), na uÂplnost provoznõÂ dokumentace podle § 4
põÂsm. b), na vyhodnocovaÂnõÂ dodrzÏovaÂnõÂ informacÏnõÂ
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koncepce a stanovovaÂnõÂ zaÂveÏruÊ z vyhodnocovaÂnõÂ podle
§ 4 põÂsm. e) a na prÏijõÂmaÂnõÂ opatrÏenõÂ k odstraneÏnõÂ nedostatkuÊ zjisÏteÏnyÂch prÏi vyhodnocovaÂnõÂ informacÏnõÂ koncepce podle § 4 põÂsm. f).
(4) VyÂsledek zkousÏky ¹nesplnÏujeª stanovõÂ atestacÏnõÂ strÏedisko v prÏõÂpadeÏ, zÏe v pruÊbeÏhu posuzovaÂnõÂ
podle § 4 shledalo nesplneÏnõÂ pozÏadavku, prÏicÏemzÏ zÏadatel zjisÏteÏneÂ nedostatky v pruÊbeÏhu posuzovaÂnõÂ neodstranil,
a) na uÂplnost informacÏnõÂ koncepce podle § 4
põÂsm. a),
b) na uÂplnost provoznõÂ dokumentace podle § 4
põÂsm. b),
c) na vyhodnocovaÂnõÂ dodrzÏovaÂnõÂ informacÏnõÂ koncepce a na stanovovaÂnõÂ zaÂveÏruÊ z vyhodnocovaÂnõÂ
podle § 4 põÂsm. e),
d) na prÏijõÂmaÂnõÂ opatrÏenõÂ k odstraneÏnõÂ nedostatkuÊ
zjisÏteÏnyÂch prÏi vyhodnocovaÂnõÂ informacÏnõÂ koncepce podle § 4 põÂsm. f), nebo
e) na srozumitelnost a prÏehlednost textu a jeho logickou konzistenci podle § 4 põÂsm. c) v takoveÂm
rozsahu, zÏe zjisÏteÏneÂ nedostatky braÂnõÂ uplatneÏnõÂ
informacÏnõÂ koncepce.
(5) V oduÊvodneÏnõÂ vyÂsledku zkousÏky atestacÏnõÂ
strÏedisko uvede
a) k vyÂsledku zkousÏky ¹splnÏujeª konstatovaÂnõÂ, zÏe
v pruÊbeÏhu posuzovaÂnõÂ neshledalo zÏaÂdneÂ nedostatky nebo zÏadatel zjisÏteÏneÂ nedostatky odstranil,
a popis odstraneÏnyÂch nedostatkuÊ,
b) k vyÂsledku zkousÏky ¹splnÏuje s vyÂhradouª nebo
¹nesplnÏujeª popis zjisÏteÏnyÂch nedostatkuÊ, jejich
prÏedpoklaÂdanyÂ vliv na dlouhodobeÂ rÏõÂzenõÂ informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy, a je-li vyÂsledek
zkousÏky ¹splnÏuje s vyÂhradouª, uÂdaj, ktereÂ zjisÏteÏneÂ
nedostatky zÏadatel v pruÊbeÏhu posuzovaÂnõÂ odstranil, pokud tak zÏadatel v pruÊbeÏhu posuzovaÂnõÂ ucÏinil.
(6) Pokud orgaÂn verÏejneÂ spraÂvy v informacÏnõÂ
koncepci stanovõÂ, zÏe je tato koncepce vydaÂna na dobu
kratsÏõÂ nezÏ 5 let, atestacÏnõÂ strÏedisko stanovõÂ datum dalsÏõÂ
zkousÏky podle § 5 odst. 3 põÂsm. f) v souladu s dobou,
na kterou je informacÏnõÂ koncepce vydaÂna.
§7
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
2007.

Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.

