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Zmluva o dielo č. OVO1-2018/000542 

 
uzatvorená  podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

§ 65a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský 
zákon“)  a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
Zmluvné strany 

1. 
Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
Pribinova 2 
812 72 Bratislava– Staré Mesto 
Slovenská republika 
Osoba oprávnená konať:  Ing. Ondrej Varačka, generálny tajomník služobného úradu MV SR na 
  základe plnej moci č.p. KM-OPS4-2018/001604-117 . 
   
IČO:  00 151 866 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:    
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
a 
 
 
2. 
Enterprise Services Slovakia s.r.o. 
Galvaniho 7 
820 02 Bratislava 22 
Slovenská republika 
Osoba oprávnená konať:  Ing. Martin Peluha 
      
IČO:  35 785 306     
Identifikačné číslo pre DPH:  SK 2020213393 
Registrácia:  Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 21438/B 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu IBAN:   
  
 
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
(ďalej len „zmluvné strany
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Úvodné ustanovenia 

 
Základným účelom tejto Zmluvy je v súlade s výsledkom priameho rokovacieho konania zo dňa 16.4.2018 
vykonať dielo (tak ako je tento pojem zadefinovaný nižšie v článku I. a Prílohe č. 1 tejto Zmluvy), ktoré bude v 
súlade s touto Zmluvou. 
 

DEFINÍCIE 
 

Na účely tejto Zmluvy budú mať pojmy a výrazy uvedené s veľkým počiatočným písmenom nasledujúci význam: 
 

Akceptácia - potvrdenie toho, že Dielo (ako aj príslušné časti Diela) boli dodané zhotoviteľom objednávateľovi 
v súlade s touto Zmluvou; 
 
Dielo -  predmet plnenia zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy špecifikovaný v článku 1 tejto Zmluvy a Prílohe č.1; 
 
APV pôvodného systému – aplikačné programové vybavenie eID Autentifikačného systému(ďalej tiež eID AS) 
dodané Objednávateľovi na základe Zmluvy o dielo SE-OVO-13-050/2010(v znení jej dodatkov 
 
APV  – aplikačné programové vybavenie (resp. softvér, riešenie) – súčasť Diela; 
 
Harmonogram – harmonogram podľa Prílohy č. 2 tejto  Zmluvy; 
 
Miesto implementácie – Dátové centrum Ministerstva Vnútra Banská Bystrica SR; 
 
Riadna rutinná prevádzka (tiež ako „produkčná prevádzka“) - prevádzka so skutočnými (ostrými) dátami, ktorej 
výsledkom je vydávanie Dokladov s implementovaným riešením na základe tejto Zmluvy; 
 
Doklad – Doklad typu ID-1, elektronická identifikačná karta (občiansky preukaz) a elektronický doklad o povolení 
na pobyt na báze hrubého polykarbonátu s kontaktným čipom (ďalej aj len „eID“ alebo „eDoPP“); 
 
Dokumentácia  - Technická dokumentácia, Užívateľská dokumentácia 

Zmenové konania – požiadavka na rozšírenie Diela, ktoré nie je predmetom dodávky podľa tejto Zmluvy. 

QES EAC – certifikovaný profil pre zápis certifikátov zaručeného elektronického podpisu  

JP/RA pracoviská – Jednotné pracoviská MV SR pre zber žiadostí na vydávanie Dokladov MV SR 

Vada – Je správanie sa APV  s negatívnymi dopadmi na funkčnosť APV alebo jeho časti, identifikovaný počas 

akceptačných testov pred nasadením do produkčného prostredia 

Incident – Predstavuje udalosť, ktorá je príčinou prerušenia prevádzky odovzdaného diela po akceptácii 

v produkčnom prostredí  

Pojmy, ktorých definícia je uvedená v Prílohe k tejto Zmluve budú mať význam uvedený v takej definícii k Prílohe, 
pokiaľ to neodporuje kontextu. 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi APV pre online zavedenie QES EAC 
certifikovaného profilu do eID kariet a online vydávanie a obnovu certifikátov v čipe eID karty vrátane APV 
pre JP/RA pracoviská (ďalej len „ Dielo“) a povinnosť objednávateľa zaplatiť za zhotovené Dielo cenu 
v súlade s čl. X tejto  Zmluvy. 

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa Dielo pozostávajúce z nasledujúcich častí: 
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Časť 1 Diela: APV pre online zavedenie QES EAC certifikovaného profilu do eID kariet a online vydávanie 
a obnovu certifikátov v čipe eID karty na Jednotných pracoviskách, súčasťou ktorého je  

Časť 1.1: dodávka riešenia vydávania a obnovy certifikátov s QES EAC profilom na Jednotných 
pracoviskách 

Časť 1.2: vykonanie integračných a akceptačných testov a odovzdanie technickej dokumentácie 

Časť 1.3: školenie administrátorov a operátorov pre riešenie 

Časť 1.4: podpora pri nasadení riešenia do produkčnej prevádzky 

Časť 1.5: podpora po nasadení systému do produkčnej  prevádzky po dobu štyroch týždňov 

 
Časť 2 Diela: APV pre online zavedenie QES EAC certifikovaného profilu do eID kariet a online vydávanie 
a obnovu certifikátov v čipe eID karty viazané na platformu Windows, súčasťou ktorého je 

Časť 2.1: dodávka riešenia online vydávania a obnovy certifikátov s QES EAC profilom pre 
Windows platformu s integráciou .NET komponentu tretej strany pre podpisovanie 

Časť 2.2: vykonanie integračných a akceptačných testov a odovzdanie technickej dokumentácie 

Časť 2.3: školenie administrátorov a operátorov pre riešenie 

Časť 2.4: podpora pri nasadení riešenia do produkčnej prevádzky a základný monitoring v súlade 
so špecifikáciou uvedenou v kapitole 2.5.1 v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy 

Časť 2.5: vykonanie záťažových testov v súlade so špecifikáciou uvedenou v kapitole 2.4 v Prílohe 
č. 1 tejto Zmluvy a podpora po nasadení systému do produkčnej  prevádzky po dobu štyroch 
týždňov 

 
 

Časť 3 Diela: Multiplatformové APV pre online zavedenie QES EAC certifikovaného profilu do eID kariet 
a online vydávanie a obnovu certifikátov v čipe eID karty , súčasťou ktorého je 

Časť 3.1: dodávka riešenia online vydávania a obnovy certifikátov s QES EAC profilom pre 
Windows platformu s integráciou C++ komponentu tretej strany pre podpisovanie 

Časť 3.2: dodávka riešenia online vydávania a obnovy certifikátov s QES EAC profilom pre Linux a 
macOS platformu  

Časť 3.3: vykonanie integračných a akceptačných testov a odovzdanie technickej dokumentácie 

Časť 3.4: školenie administrátorov a operátorov pre riešenie 

Časť 3.5: podpora pri nasadení riešenia do produkčnej prevádzky  

Časť 3.6: podpora po nasadení systému do produkčnej  prevádzky po dobu štyroch týždňov  

Časť 3.7: Dodávka riešenia pre monitoring výkonnosti v reálnom čase s plnou integráciou do 
systému Elasticsearch / Kibana prevádzkovaného Objednávateľom v súlade so špecifikáciou 
uvedenou v kapitole 2.5.2 v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy 

 
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielov súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a v súlade 

so špecifikáciou  Prílohy č. 1. tejto Zmluvy a v lehotách v zmysle harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto 
Zmluvy. 
 

3. Miestom implementácie Diela je Dátové centrum Ministerstva vnútra SR Banská Bystrica SR. 
 

Článok II. 
Dokumentácia (časti č.1.2, 2.2 a 3.3 Diela) 

 
1. Zhotoviteľ je povinný k častiam Diela, kde výsledkom dodania je dokumentácia, vyhotoviť Dokumentáciu 

v súlade so špecifikáciami uvedenými v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.  
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2. Zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi Dokumentáciu podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č.1 tejto 
Zmluvy do sídla objednávateľa v lehote podľa Harmonogramu v Prílohe č.2 tejto Zmluvy. 

 
3. O odovzdaní Dokumentácie bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý podpíše štatutárny orgán 

zhotoviteľa, resp. osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa a generálny riaditeľ Sekcie informatiky, 
telekomunikácií a bezpečnosti objednávateľa alebo ním poverená osoba v mene objednávateľa. 
 

4.        Schválenie Dokumentácie: 
 
4.1. Zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi Dokumentáciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme 

na elektronickom nosiči vo formáte produktov MS Office. 
 
4.2. Objednávateľ má právo v lehote 5 pracovných dní od obdržania Dokumentácie predložiť zhotoviteľovi 

svoje pripomienky, v ktorých uvedie ním zistené vady a nedostatky, resp. jeho požiadavky na úpravu 
tak, aby Dokumentácia zodpovedala dohode strán v tejto Zmluve. Ak objednávateľ také pripomienky 
v lehote podľa predchádzajúcej vety nepredloží, bude sa mať za to, že objednávateľ s 
Dokumentáciou súhlasí a schvaľuje ju.  

 
4.3. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 5 pracovných dní od obdržania pripomienok objednávateľa podľa 

bodu 4.2 tohto článku Zmluvy.: 
(i) upraviť Dokumentáciu v súlade so Zmluvou a pripomienkami objednávateľa podľa bodu 4.2. tohto 

článku Zmluvy a predložiť ju objednávateľovi, ktorý ju následne schváli, alebo  
(ii) upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu pripomienok daných mu objednávateľom, ak 

mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 
 
4.4. Na základe upozornenia zhotoviteľa podľa bodu 4.3. (ii) tohto článku Zmluvy sú kontaktné osoby 

objednávateľa a zhotoviteľa povinné sa v termíne do 5 pracovných dní stretnúť s cieľom prerokovať 
dôvody nevhodnej povahy pripomienok objednávateľa a dohodnúť sa o spôsobe a  rozsahu úpravy 
Dokumentácie. Ak sa objednávateľ tohto stretnutia bezdôvodne nezúčastní, bude sa mať za to, že 
Dokumentáciu schvaľuje. Ak na stretnutí kontaktných osôb dôjde k dohode o spôsobe a rozsahu 
úpravy Dokumentácie, zhotoviteľ bude povinný upraviť Dokumentáciu v súlade s dohodou 
kontaktných osôb, a to do 5 pracovných dní od dohody kontaktných osôb. V prípade, ak na stretnutí 
kontaktných osôb nedôjde k dohode o spôsobe a rozsahu úpravy Dokumentácie, bude zhotoviteľ 
povinný upraviť Dokumentáciu v súlade s  pripomienkami objednávateľa, len ak objednávateľ napriek 
upozorneniu na ich nevhodnosť na takýchto pripomienkach písomne trval, a to do 3 pracovných dní 
od obdržania písomného oznámenia objednávateľa, že na pripomienkach trvá. Objednávateľ 
následne formálne Dokumentáciu schváli. 

 
4.5. Dokumentácia sa považuje za riadne vykonanú jej schválením objednávateľom podľa tohto odseku 

tohto článku tejto Zmluvy. V prípade nečinnosti objednávateľa dlhšej ako 5 pracovných dní alebo ak 
objednávateľ Dokumentáciu aj bez schválenia použije na účel, na ktorý je určená, považuje sa 
Dokumentácia za schválenú. 

 
Článok III. 

Implementácia riešenia a nasadenie riešenia do testovacieho prostredia objednávateľa a vykonanie 
integračných a akceptačných testov (časti č.1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 a 3.3 Diela) 

 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať časti Diela č.1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 a 3.3, v súlade s podmienkami 
uvedenými v tejto Zmluve a v súlade s Prílohou č. 1. tejto Zmluvy. 

 
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať tie časti Diela, v nasledujúcej postupnosti krokov: 

2.1. vyhotovenie APV  
2.2. interné testovanie APV u zhotoviteľa s testovacími dátami vyhotovenými zhotoviteľom, 
2.3. nasadenie APV do testovacieho prostredia objednávateľa a spracovanie návrhu špecifikácie 

integračných a akceptačných testov (predpokladom postupu podľa tohto bodu 2.3. tohto článku 
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Zmluvy je skutočnosť, že podľa výsledkov  interného testovania podľa bodu 2.2. tohto článku 
Zmluvy APV spĺňa podmienky podľa Prílohy č.1 tejto Zmluvy a nemá žiadne vady, na testovacom 
prostredí objednávateľa  

2.4. podpora pri vykonaní integračných a akceptačných testov 
 
Zhotoviteľ je povinný vykonať časti Diela č.1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 a 3.3, v súlade s Harmonogramom 
podľa Prílohy č.2 tejto Zmluvy. 

 
3. Časti Diela č.1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 a 3.3 sa považujú za riadne vykonané riadnym splnením povinností 

zhotoviteľa podľa čl. I. tejto Zmluvy a tohto článku Zmluvy a úspešným vykonaním integračných a 
akceptačných testov v testovacom prostredí MV SR. 
Testovacia procedúra zahŕňa porovnanie skutočnej funkčnosti, vlastností, parametrov a výkonu  APV 
a jeho častí so špecifikáciami uvedenými v Prílohe č.1 tejto Zmluvy a uskutoční sa na základe špecifikácie 
integračných a akceptačných testov, ktorá bude obsahovať popis častí testovacej procedúry, testovacie 
dáta, príslušné prostredie, poradie vykonávania častí testovacej procedúry, testovacie kritériá. 
 

4.     Ustanovenia čl. II. odsek 4 tejto Zmluvy sa na Špecifikáciu integračných a akceptačných testov aplikujú 
obdobne.  Špecifikácia integračných a akceptačných testov so zapracovanými prípadnými pripomienkami 
objednávateľa bude tvoriť platný dokument, ktorým sa budú zmluvné strany riadiť pri testovacej procedúre.  
 

5. 
5.1. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o termíne začatia integračných a 

akceptačných testov a to najmenej 6 pracovných dní vopred. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností, sa za písomnú formu komunikácie zmluvných strán podľa ustanovení tejto Zmluvy 
považuje aj elektronická forma komunikácie oprávnených osôb zmluvných strán, pokiaľ nie je 
v Zmluve výslovne uvedené inak. 

 
5.2. Objednávateľ je na základe oznámenia zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tohto článku Zmluvy povinný 

zabezpečiť účasť svojich zástupcov na testovacom pracovisku v termíne vykonania integračných a 
akceptačných testov uvedenom v oznámení zhotoviteľa.  

 
5.3. V prípade, ak sa objednávateľ napriek riadnej výzve zhotoviteľa bezdôvodne nedostaví 

do testovacieho pracoviska v termíne začatia integračných a akceptačných testov oznámenom mu 
zo strany zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tohto článku Zmluvy, zhotoviteľ nebude oprávnený vykonať 
integračné a akceptačné testy bez prítomnosti objednávateľa. V takom prípade vyzve objednávateľa 
na stanovenie  termínu konania integračných a akceptačných testov tak, aby sa konali najneskôr 
do 5 pracovných dní. O stanovenom termíne bude objednávateľ povinný písomne informovať 
zhotoviteľa najmenej 2 pracovné dni vopred. Ak sa ani na tento termín objednávateľ bez 
oprávneného dôvodu nedostaví alebo ak objednávateľ napriek výzve zhotoviteľa nestanoví termín 
konania integračných a akceptačných testov v uvedenej lehote 5 pracovných dní, bude zhotoviteľ 
oprávnený integračné a akceptačné testy vykonať bez objednávateľa. 

 
5.4. Ak sa zhotoviteľ napriek riadnej výzve objednávateľa podľa bodu 5.3. tohto článku tejto Zmluvy 

bezdôvodne nedostaví do testovacieho pracoviska objednávateľa v termíne začatia integračných a 
akceptačných testov oznámenom mu zo strany objednávateľa podľa bodu 5.3. tohto článku tejto 
Zmluvy, objednávateľ bude oprávnený (nie však povinný) vykonať integračné a akceptačné testy 
bez prítomnosti zhotoviteľa.  

 
5.5. Ak bude objednávateľ trvať na tom, aby sa integračné a akceptačné testy uskutočnili za prítomnosti 

zhotoviteľa, písomne informuje zhotoviteľa o novom termíne začatia integračných a akceptačných 
testov, a to najmenej 2 pracovné dni vopred. Tento postup sa bude opakovať, až kým sa zhotoviteľ 
nedostaví do testovacieho pracoviska objednávateľa v termíne začatia integračných a 
akceptačných testov oznámenom mu zo strany objednávateľa podľa tohto bodu Zmluvy 
a nezúčastní sa integračných a akceptačných testov; objednávateľ sa však môže v ktoromkoľvek 
štádiu rozhodnúť, že integračné a akceptačné testy uskutoční bez prítomnosti zhotoviteľa, ktorý 
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sa napriek jeho výzve nedostavil na testovacie pracovisko objednávateľa v termíne oznámenom mu 
zo strany objednávateľa. 

 
5.6. O vykonaní integračných a akceptačných testov bude spísaná zápisnica, ktorú podpíše štatutárny 

orgán zhotoviteľa, resp. osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa a generálny riaditeľ Sekcie 
informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti objednávateľa alebo ním poverená osoba v mene 
objednávateľa. Zápisnicu o integračných a akceptačných testoch v prípade ich uskutočnenia 
bez prítomnosti zhotoviteľa podľa bodu 5.4. alebo 5.5. tohto článku Zmluvy vyhotoví a podpíše len 
objednávateľ a doručí ju do 3 pracovných dní od uskutočnenia integračných a akceptačných testov 
zhotoviteľovi, (ii) bez prítomnosti objednávateľa podľa bodu 5.3. tohto článku Zmluvy vyhotoví 
a podpíše len zhotoviteľ a doručí ju do 3 pracovných dní od uskutočnenia integračných a 
akceptačných testov objednávateľovi. 

 
5.7. O čas omeškania s vykonaním integračných a akceptačných testov z dôvodov, za ktoré zodpovedá 

objednávateľ, sa predlžuje lehota pre vykonanie tých častí Diela..  
Čas omeškania s vykonaním integračných a akceptačných testov z dôvodov, za ktoré zodpovedá 
zhotoviteľ, nemá vplyv na lehotu pre vykonanie tých častí Diela. 

 
6. Zápisnica o príslušnej časti testovacej procedúry podľa ods. 5 až 7 tohto článku tejto Zmluvy bude 

obsahovať kategorizáciu zistených vád podľa stupňa ich závažnosti, ktoré sa bude vzťahovať na všetky 
časti APV. Kategorizácia vád podľa stupňa ich závažnosti bude nasledovná: 

 
a) Vada A - vada, ktorá spôsobuje tak závažné problémy, že: 

- objednávateľ nemôže APV alebo jeho časť riadne používať alebo ovládať,  alebo  
-  ďalšie riadne fungovanie  APV  alebo jeho časti nemôže byť zaručené,  alebo 
-  vada by zapríčinila veľkú stratu alebo úplné znemožnenie riadneho užívania  APV alebo  jeho 

časti , alebo  
-  vada by zapríčinila, že  APV alebo jeho časť je nebezpečný alebo by zapríčinila, že by sa 

prevádzka  APV objednávateľa zastavila alebo poškodila. 
 

b) Vada B - vada, ktorá: 
-  vážne ohrozuje ďalšiu riadnu prevádzku ďalších častí  APV, 
- by zapríčinila, že by neboli podporované niektoré časti funkcií APV  alebo jeho časti bez rozumnej 

náhrady. 
 

c) Vada C – vada, ktorá: 
- by nespôsobila stratu žiadnej závažnej funkcie  APV alebo jeho časti, ale ktorá by mohla ohroziť 

ďalšiu prevádzku  APV alebo jeho časti,  alebo  
- by spôsobila stratu závažnej funkcie  APV alebo jeho časti, avšak by  bolo možné pre  jej 

prekonanie nájsť rozumnú  alternatívu tak, aby nebola ohrozená ďalšia prevádzka  APV  alebo 
jeho časti. 

- by nenarušila prevádzku APV alebo jeho časti a je spôsobená drobnými konštrukčnými 
nedostatkami, alebo 

- je len kozmetickej povahy. 
7. 

7.1. Zápisnica o príslušnej časti testovacej procedúry bude obsahovať zoznam vád podľa kategorizácie 
uvedenej v ods. 6 tohto článku Zmluvy a lehoty, v ktorých bude zhotoviteľ povinný tieto vady 
odstrániť uvedené v bode 7.3 tohto článku Zmluvy.  

 
7.2. V prípade, že medzi objednávateľom a  zhotoviteľom nedôjde k dohode o obsahu zápisnice 

o príslušnej časti testovacej procedúry pokiaľ ide o počet a druhy vád, kontaktné osoby 
objednávateľa a zhotoviteľa budú povinné sa stretnúť v termíne určenom kontaktnou osobou 
objednávateľa s cieľom dohodnúť sa na počte a druhu vád, ktoré budú uvedené v zápisnici 
o príslušnej časti testovacej procedúry a ktoré bude zhotoviteľ povinný odstrániť.  
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7.3. Zhotoviteľ bude povinný odstrániť vady  uvedené v zápisnici o integračných a akceptačných testoch 
v lehote: 
- 1 pracovného dňa od  uskutočnenia integračných a akceptačných testov v prípade vady typu A, 
- 1 pracovného  dňa od uskutočnenia integračných a akceptačných testov v prípade vady typu B, 
- 10 pracovných dní od uskutočnenia integračných a akceptačných testov v prípade vady typu C, 
 

7.4.  Ak zhotoviteľ neodstráni vady v lehotách podľa bodu 7.3. tohto článku Zmluvy, môže objednávateľ 
požadovať odstránenie vád v lehotách predĺžených objednávateľom, a to aj opakovane. Lehoty na 
odstránenie vád sa predlžujú o čas analýzy a opravy vád dodávok tretích strán, ktoré zabezpečuje 
objednávateľ. 

 
8. Testovacia procedúra sa považuje za úspešne vykonanú až po podpise akceptačného protokolu 

testovacej procedúry, ktorý podpíše štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. osoba oprávnená konať v mene 
zhotoviteľa a generálny riaditeľ Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti objednávateľa alebo ním 
poverená osoba v mene objednávateľa,  podľa ktorého vady v zmysle zápisníc o všetkých častiach 
testovacej procedúry  alebo zápisníc  o opakovaných príslušných častiach testovacej procedúry boli 
odstránené, s výnimkou vád, ohľadom ktorých objednávateľ do zápisnice  o príslušnej časti testovacej 
procedúry vyhlásil, že na ich odstránení netrvá, za predpokladu, že počet nevyriešených vád k termínu 
ukončenia integračných a akceptačných testov je: 

  
Tab. 1: Povolený počet vád 

Kategória Povolený počet vád 

Vada A 0 

Vada B 0 

Vada C 10 

 
 Ak objednávateľ nepodpíše akceptačný protokol do 5 pracovných dní, aj napriek tomu, že v zmysle 

zápisníc z testovacej procedúry boli odstránené všetky vady podľa Tab. 1, považuje sa akceptačný 
protokol za stranu objednávateľa podpísaný. 

 
9. Dielo, alebo jeho časť,  sa považuje za odovzdané a akceptované podpísaním akceptačného protokolu, 

ktorý podpíše štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa a generálny 
riaditeľ Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti objednávateľa alebo ním poverená osoba 
v mene objednávateľa. Dielo, alebo jeho časť, sa taktiež považuje za odovzdané a akceptované, ak je 
používané v produkčnom prostredí objednávateľa alebo ak sa objednávateľ z dôvodu na jeho strane 
dostane do omeškania so zahájením / skončením testovacej procedúry alebo ak nepodpíše akceptačný 
protokol, ktorý je podľa Zmluvy povinný podpísať. 

 
10. Zhotoviteľ môže dodať časť Diela alternatívnym postupom v prípade, že Objednávateľ neposkytne podľa 

harmonogramu požadovanú súčinnosť, viď Príloha č. 4. V takomto prípade bude Dielo, alebo jeho časť, 
akceptované s výhradou opakovania integračných a akceptačných testov po poskytnutí súčinnosti 
špecifikovanej v Prílohe č. 4. Tieto opakované testy budú vykonané bezodplatne v prípade, že 
Objednávateľ úplnú súčinnosť poskytne najneskôr do 3 mesiacov od akceptácie s výhradou. V prípade, že 
tento termín bude prekročený, má Zhotoviteľ nárok na finančné plnenie za zvýšenú prácnosť súvisiacu 
s opakovaním integračných a akceptačných testov. 

 
 

Článok IV. 
Školenie administrátorov a operátorov (časti č. 1.3, 2.3 a 3.4 Diela) 

 
 
1. Zhotoviteľ je povinný zaškoliť administrátorov a operátorov objednávateľa na prácu s dodaným predmetom 

Zmluvy za nasledujúcich podmienok: 
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Miesto školenia: Dátové centrum Ministerstva Vnútra Banská Bystrica SR 
Jazyk školenia: slovenský   

V rámci školenia musia byť v rozsahu nevyhnutnom na vykonávanie riadnych školení administrátorov a 
operátorov Systému, ktorí sa zúčastnia školenia, poskytnuté všetky potrebné informácie a predvedené 
jednotlivé postupy a úkony používania, podpory a údržby APV. 

 
2. Objednávateľ je povinný umožniť zamestnancom zhotoviteľa prístup do školiacich pracovísk objednávateľa  

za účelom prípravy a vykonania školení a zabezpečiť prítomnosť svojich zamestnancov na školení. 
 
3. O uskutočnení školenia bude podpísaná prezenčná listina, ktorú podpíšu zamestnanci objednávateľa, ktorí 

sa ho zúčastnili. 
 
4. Časť č.10 Diela Školenie administrátorov a operátorov sa považuje za riadne vykonanú jej riadnym 

uskutočnením za podmienok uvedených v tomto článku. 
 

Článok V. 
Podpora pri nasadení APV do produkčnej prevádzky a podpora produkčnej  prevádzky APV po dobu 

dvoch týždňov od zahájenia produkčnej prevádzky(časti č.1.5, 2.5 a 3.6 Diela) 
 
1. Po úspešnom vykonaní Integračných a akceptačných testov zhotoviteľ uvedie APV do rutinnej resp. 

produkčnej prevádzky  
2. Zhotoviteľ v rámci dodávky časti 2.5 Diela vykoná záťažové testy v rozsahu uvedenom Prílohe č. 1, kap. 2.4. 
 
3. Zhotoviteľ bude poskytovať objednávateľovi podporu rutinnej prevádzky za nasledujúcich podmienok: 

(i) po dobu 4 týždňov od uvedenia  APV do riadnej rutinnej prevádzky, 
(ii) každý kalendárny deň v čase od 7.30. do 15.00 hod. prostredníctvom svojho zamestnanca, ktorý sa 

zaviazal osobitnou povinnosťou mlčanlivosti podľa čl. XIV. ods.6 tejto Zmluvy, 
(iii) telefonicky na diaľku po vzájomnej dohode. 

 
4. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa do 12 hodín v čase podľa tohto článku ods. 2 (ii) tejto Zmluvy 

od obdržania jeho žiadosti o postupe vykonávania podpory rutinnej prevádzky zo strany zhotoviteľa. 
 
5. O riadnom vykonaní podpory rutinnej prevádzky služieb podľa tohto článku ods. 2 bude spísaný protokol, 

ktorý podpíše zhotoviteľ resp. osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa a objednávateľ resp. osoba 
oprávnená konať v mene objednávateľa. 
 

6. Časti č.1.5, 2.5 a 3.6 Diela sa považujú za riadne vykonané jej riadnym uskutočnením za podmienok 
uvedených v tomto článku. 

 
Článok VI. 

Práva, povinnosti a súčinnosti zhotoviteľa 
 

  
1. Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa do 3 pracovných dní 

od obdržania jeho žiadosti o postupe plnenia povinností podľa tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa.  
 

2. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré sú významné pre splnenie 
povinností zmluvných strán podľa tejto Zmluvy, najmä o skutočnostiach, ktoré môžu byť významné 
pre rozhodovanie objednávateľa v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo o dôvodoch, ktoré zhotoviteľovi bránia 
riadne a včas splniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, a to do 48 hodín odkedy sa ich zhotoviteľ dozvedel. 

 
3.  

3.1. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní na pracoviskách objednávateľa riadiť sa pravidlami pre pohyb 
osôb v týchto  miestach v zmysle príslušnej časti Bezpečnostnej dokumentácie fyzickej bezpečnosti 
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a objektovej bezpečnosti, ktorá im bude vypožičaná zo strany objednávateľa v čase nevyhnutne 
potrebnom na riadne a včasné splnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. 

 
3.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený vyhotovovať rozmnoženiny časti Bezpečnostnej dokumentácie fyzickej 

bezpečnosti a objektovej bezpečnosti podľa bodu 4.1. s výnimkou vyhotovenia rozmnoženín v počte 
nevyhnutne potrebnom na riadne splnenie jeho povinnosti podľa tejto Zmluvy  a po splnení 
povinností podľa tejto Zmluvy alebo zrušení tejto Zmluvy, podľa toho čo nastane skôr, je ju povinný 
v nezmenenom stave spolu so všetkými jej rozmnoženinami vyhotovenými zhotoviteľom 
bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi.  

 
4. Zhotoviteľ vymenuje do 24 hodín odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy kontaktnú osobu, ktorá bude 

dostupná v priebehu plnenia tejto Zmluvy a bude oprávnená k úkonom v mene zhotoviteľa spojeným s jej 
plnením, a jej meno a kontaktné údaje v rovnakej lehote písomne oznámi objednávateľovi. 

 
5.  

5.1 V Prílohe č.5  sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi 
v čase uzavierania tejto Zmluvy, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

 
5.2 Zhotoviteľ  je povinný Objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov 

uvedených v Prílohe č.5, a to bezodkladne.  
 
5.3  V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 

zmeny subdodávateľa predložiť objednávateľovi informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu 
údajov podľa bodu 5 a predmety subdodávok, pričom pri výbere subdodávateľa musí zhotoviteľ 
postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o 
subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa 
osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.  má povinnosť zapisovať sa 
do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 
Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis - zákon č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

 
5.4  Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie 

realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú 
starostlivosť pri výberu subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného 
na základe zmluvy o subdodávke. 

 
Článok VII. 

Práva, povinnosti a súčinnosti objednávateľa 
 

1. Objednávateľ je oprávnený na pracoviskách objednávateľa kedykoľvek kontrolovať priebeh a postup 
plnenia povinností podľa tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa, tak ako mu ukladajú všeobecne záväzné 
právne predpisy platné na území SR a dokumenty súvisiace s plnením tejto Zmluvy.  

2. 
2.1. Objednávateľ v rozsahu a čase nevyhnutnom na riadne a včasné vykonanie Diela poskytne 

zhotoviteľovi informácie, dokumentáciu potrebnú pre implementáciu a nasadenie systémov 
Systému. 

2.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený vyhotovovať rozmnoženiny dokumentov obsahujúcich informácie 
týkajúce sa relevantných častí  informačných systémov vo funkčnom vzťahu k dodávanému APV 
poskytnutých mu objednávateľom, s výnimkou vyhotovenia rozmnožením v počte nevyhnutne 
potrebnom na riadne splnenie jeho povinnosti podľa tejto Zmluvy  a po splnení predmetu tejto 
Zmluvy alebo zrušení tejto Zmluvy, podľa toho čo nastane skôr, je ich povinný v nezmenenom stave 
spolu so všetkými rozmnoženinami vyhotovenými zhotoviteľom bez zbytočného odkladu vrátiť 
objednávateľovi.  
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3. Objednávateľ  najneskôr do 72 hodín od obdržania požiadavky zhotoviteľa v rozsahu nevyhnutnom na 

riadne splnenie jeho povinností podľa tejto Zmluvy: 
(i) poskytne zamestnancom zhotoviteľa prístup k zariadeniam, systémom a  aplikáciám, dotknutým 

plnením povinností zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy,  
(ii) umožní zamestnancom  zhotoviteľa prístup na pracoviská objednávateľa, a to aj mimo pracovnej 

doby a v dňoch pracovného voľna.  
 

4. Objednávateľ najneskôr do 72 hodín od obdržania žiadosti zhotoviteľa zabezpečí, že v rozsahu potrebnom 
na riadne a včasné vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy zhotoviteľom budú zhotoviteľovi k dispozícii 
zamestnanci objednávateľa, ktorí budú zabezpečovať obsluhu  Systému ako aj administrátori systémov 
a aplikácii dotknutých plnením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa. 
 

5. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré sú významné pre 
splnenie povinností zmluvných strán podľa tejto Zmluvy, najmä o skutočnostiach, ktoré môžu byť 
významné pre rozhodovanie zhotoviteľa v súvislosti s vykonaním Diela podľa tejto Zmluvy a/alebo 
o dôvodoch, ktoré objednávateľovi bránia riadne a včas splniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, a to do 
48 hodín odkedy sa ich objednávateľ dozvedel. 

 
6. Objednávateľ vymenuje do 24 hodín odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy kontaktnú osobu, ktorá 

bude dostupná v priebehu plnenia tejto Zmluvy a bude oprávnená k úkonom v mene objednávateľa, 
spojeným s jej plnením, a jej meno a kontaktné údaje v rovnakej lehote písomne oznámi zhotoviteľovi. 

 
7. Objednávateľ zabezpečí nastavenie sieťovej infraštruktúry na základe špecifikácie dodávateľa tak, aby 

server Registračnej autority MV SR mal prístup na volanie BPEL služby na zápis do eDesk .  
 
8. Objednávateľ zabezpečí technickú infraštruktúru pre nasadenie a prevádzku Diela v súlade s prílohou č. 7 

tejto Zmluvy. 
 

9. Objednávateľ zabezpečí ďalšiu súčinnosť podľa prílohy č. 4 tejto zmluvy.  
 

 
Článok VIII. 

Licenčné podmienky 
 
1.  

1.1. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu používať APV (multilicencia) 
a Dokumentáciu  počas celej doby trvania majetkových práv k nim bez územného obmedzenia na 
účely na ktoré boli vytvorené a/alebo na účely súvisiace s činnosťami objednávateľa, a to 
nasledujúcimi spôsobmi: 
a) vyhotovenie neobmedzeného množstva ich  rozmnoženín, 
b) verejné rozširovanie originálu a/alebo rozmnoženín vypožičaním alebo inou formou prevodu 

vlastníckeho práva ako predajom osobám, ktorým objednávateľ udelil súhlas 
na použitie  APV podľa bodu 2.1. tohto článku a/alebo osobám, na ktoré objednávateľ 
postúpil právo používať  APV podľa bodu 2.2. tohto článku, 

c)  ich  spracovanie, úpravy a preklad v rozsahu, ktorý podľa Autorského zákona nemožno 
zmluvne vylúčiť. 

1.2. Objednávateľ je oprávnený podľa tejto zmluvy spracované a/alebo upravené a/alebo 
preložené   časti Diela Dokumentácie použiť spôsobmi a v rozsahu uvedeným v bode 1.1. tohto 
odseku tohto článku tejto Zmluvy. 

2.  
 

2.1. Objednávateľ je oprávnený udeliť iným štátnym orgánom Slovenskej republiky a/alebo štátnym 
rozpočtovým a/alebo príspevkovým organizáciám Slovenskej republiky a/alebo obciam a/alebo 
vyšším územným celkom a/alebo iným osobám, na ktoré bude prenesený výkon štátnej správy 
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v  úplnom rozsahu, na ktorý bol vytvorený , súhlas na použitie  APV a Dokumentácie a/alebo 
spracovanej a/alebo upravenej a/alebo preloženej  a Dokumentácie v rozsahu a spôsobmi 
uvedenými v ods. 1 tohto článku tejto Zmluvy, k čomu zhotoviteľ udeľuje svoj súhlas. 

2.2. Objednávateľ je oprávnený právo používať  APV a Dokumentáciu a/alebo spracované a/alebo 
upravené a/alebo preložené časti  Dokumentácie v rozsahu a spôsobmi podľa ods.1 tohto článku 
tejto Zmluvy postúpiť zmluvou na iné štátne orgány Slovenskej republiky a/alebo na štátne 
rozpočtové a/alebo príspevkové organizácie Slovenskej republiky a/alebo obce a/alebo vyššie 
územné celky a/alebo na iné osoby, na ktoré bude prenesený výkon štátnej správy v úplnom 
rozsahu, na ktorý bol vytvorený, k čomu Zhotoviteľ udeľuje svoj súhlas. 

 
 

3. Oprávnenie na výkon práva používať APV ako aj spracované a/alebo upravené a/alebo preložené  časti APV 
v rozsahu a spôsobmi podľa tohto článku tejto Zmluvy a oprávnenie používať Dokumentáciu prechádza pri 
zániku objednávateľa na jeho právneho nástupcu. 

 
4. Zhotoviteľ týmto potvrdzuje, že je oprávnený poskytnúť objednávateľovi oprávnenia a súhlasy v zmysle 

vyššie uvedených odsekov tohto článku tejto Zmluvy, a že tým nedochádza k porušeniu práv duševného 
vlastníctva tretích osôb. Ak si akákoľvek tretia osoba vznesie nárok, že niektorá časť plnenia zhotoviteľa 
podľa tejto Zmluvy porušuje jej právo duševného vlastníctva podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, 
zhotoviteľ poskytne objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť a nahradí mu všetky náklady a škody 
priznané podľa právoplatného rozsudku alebo uzavretého zmieru, vrátane prípadných trov súdneho konania, 
avšak len ak ho objednávateľ bezodkladne o vznesení takého nároku písomne informuje a poskytne mu 
všetku potrebnú súčinnosť. Zmiery, urovnania a obdobné dohody budú môcť byť uzatvorené len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom zhotoviteľa. Ohľadom nárokov tretích osôb z porušenia ich práv 
duševného vlastníctva sa uplatní len tento článok VIII. ods.4. a na iné všeobecne záväzné ustanovenia 
právnych predpisov platných na území SR alebo zmluvy sa neprihliada. 

 
Článok XI. 

Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo 

 
Nebezpečenstvo škody na dodaných moduloch a vlastnícke právo k nim prechádza na objednávateľa dňom 

zaplatenia kúpnej ceny podľa čl. X. ods.1 tejto Zmluvy zo strany objednávateľa zhotoviteľovi. 

 

 
Článok X. 

Cena za Dielo 
 

1. Cena je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. Zmluvné 
strany sa dohodli na cene za riadne vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa vo výške 
1 134 449,00 EUR bez DPH, ktorá je bližšie špecifikovaná v Prílohe č.3 tejto Zmluvy. K tejto cene sa 
pripočíta DPH v súlade so všeobecne záväznými  právnymi predpismi platnými na území SR. 

 
2. Cena za Dielo bude rozdelená na časti, zodpovedajúce jednotlivým častiam Diela v zmysle Článku I. 

Predmet zmluvy a ako je uvedené v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy (Cena za dielo), pričom zhotoviteľovi vznikne 
nárok na zaplatenie ceny Diela a jej jednotlivých častí riadnym vykonaním príslušného čiastkového plnenia 
Zhotoviteľa (časti Diela), ako je uvedené v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. 
 

3. Cena za Dielo bude zhotoviteľovi zaplatená po častiach v zmysle bodu 2 tohto článku, vždy na základe 
faktúry vystavenej zhotoviteľom za podmienok uvedených v článku XI nižšie, pričom k uvedeným častiam 
ceny za Dielo sa pripočíta príslušná DPH.  

 
4. Podrobný rozpis jednotlivých položiek ceny za Dielo je uvedený v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy 
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Článok XI. 
Platobné podmienky a fakturácia 

 
1. Zhotoviteľovi vznikne nárok na uhradenie ceny podľa čl. X ods.1 tejto Zmluvy vo výške a v termínoch 

uvedených v Prílohe č. 3 Cena za dielo tejto Zmluvy. 
 
2. Vystavenú faktúru je zhotoviteľ povinný doručiť na túto adresu: 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  

Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 

Pribinova 2 

812 72 Bratislava 

 

3. Splatnosť faktúry je tridsať  (30) dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi zo strany zhotoviteľa. Vystavená 
faktúra musímať všetky náležitosti podľa ods.4 tohto článku tejto Zmluvy. 

 

4. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená v 2 exemplároch v slovenskom jazyku  a musí obsahovať nasledujúce 
údaje: 

a) Presný názov a adresu zhotoviteľa a objednávateľa, 

b) Identifikačné číslo objednávateľa a  zhotoviteľa, 

c) Identifikačné číslo pre DPH zhotoviteľa, 

d) Bankové spojenie a číslo účtu zhotoviteľa, 

e)   Fakturovaná časť ceny s DPH a bez DPH, 

f) Sadzba DPH a výška DPH, 

g) Číslo tejto Zmluvy,  

h) Poradové číslo faktúry a dátum jej vyhotovenia, 

i) Firemná pečiatka zhotoviteľa a podpis oprávneného zástupcu zhotovi teľa, 

j) dodací alebo akceptačný protokol, ak nie je dohodnuté inak. 

5. V prípade, že doručená faktúra nebude spĺňať všetky podmienky podľa ods.4 tohto článku tejto Zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti zhotoviteľovi, pričom nová tridsaťdňová (30) lehota 
splatnosti začne plynúť dňom doručenia objednávateľovi faktúry vystavenej zhotoviteľom, ktorá bude spĺňať všetky 
podmienky podľa ods.4 tohto článku tejto Zmluvy. 

 

6. Obálka, v ktorej bude faktúra doručovaná objednávateľovi, musí byť označená nápisom „FAKTÚRA". Faktúru je 
potrebné zaslať poštou ako doporučenú zásielku s doručenkou alebo kuriérom alebo doručiť osobne na adresu 
objednávateľa podľa ods.3 tohto článku tejto Zmluvy. 

 

7. Cena bude uhradená objednávateľom bezhotovostným prevodom na bankový účet zhotoviteľa uvedený na faktúre 
(ods.4 písm. d) tohto článku Zmluvy), ktorý musí byť zhodný s bankovým číslom účtu uvedeným v časti Zmluvné 
strany tejto Zmluvy. Náklady  banky príjemcu platby, ktoré sú spojené s prevodom týchto platieb, hradí príjemca 
platby. Cena sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa. 

 
8. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou splatnej faktúry, bude povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok 

z omeškania v zákonom stanovenej výške z neuhradenej časti ceny za každý ukončený deň omeškania.  
 

9. Ak je povinnou súčasťou faktúry protokol, výkaz alebo iný dokument obdobného charakteru, ktorý má byť 
podpísaný objednávateľom a ak taký protokol nebude objednávateľom podpísaný z dôvodov na strane 
objednávateľa  ani do 5 pracovných dní od jeho predloženia zhotoviteľom, bude sa k faktúre prikladať len protokol 
podpísaný zhotoviteľom. 
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Článok XII. 

Zodpovednosť za Incidenty a záruka na dodané moduly  
 
1. Záručná doba na implementované APV je 24 mesiacov od ich uvedenia do produkčnej prevádzky.  

 

2. Zhotoviteľ po dobu záručnej doby je povinný odstrániť Incidenty na dodanom APV do 14 pracovných dní od 

obdržania oznámenia objednávateľa o Incidente. 

 

3. Pre zamedzenie pochybností sa stanovuje, že Incidentom sa rozumie správanie, ktoré je iné voči 

akceptovanému a do produkcie nasadenému Release, a ktorá je príčinou prerušenia alebo zníženia kvality 

aplikačného systému v produkčnom prostredí. 

 
4. Pre zamedzenie pochybností sa stanovuje, že za Incident sa nepovažujú chyby aplikačného systému   

a. vzniknuté v dôsledku neodborného zaobchádzania a neodbornej údržby zo strany iných osôb ako 

Zhotoviteľa 

b. Incidenty spôsobené vyššou mocou,  

c. Incidenty spôsobené prevádzkou v prostredí nezodpovedajúcom parametrom určeným v príslušnej 

dokumentácii,  

d. Incidenty spôsobené v dôsledku zavedenia vírusu Objednávateľom  do aplikačného systému, 

e. Incidenty spôsobené prevádzkou v prostredí nezodpovedajúcom parametrom určeným pre 

aplikačný systém uvedených  v Prevádzkovej dokumentácii  

f. Incidenty vzniknuté na základe iných skutočností, za ktoré zodpovedá Objednávateľ  resp. konečný 

používateľ 

 
5. Objednávateľ, pred tým ako oznámi Incident v softvéri aplikačného systému Zhotoviteľovi a požiada ho 

o jeho odstránenie, preverí či, Incident nie je spôsobený 

a. Incidentom hardvéru, na ktorom je prevádzkovaný,  

b. Incidentom na technickej komunikačnej infraštruktúre,  

c. niektorým z Incidentov, na ktoré sa záruka v zmysle bodu 4. nevzťahuje. 

d.   Výsledok tejto kontroly uvedie do hlásenia o Incidente. 

 

6. Pre zamedzenie pochybností sa stanovuje, že súčasťou záručného servisu nie sú prevádzkové parametre 

služieb servisnej podpory v rozsahu uvedenom v prílohe č. 6. 

 
 
 

Článok XIII. 
Kontaktné osoby a riadenie projektu 

 
1. Prostredníctvom kontaktných osôb vymenovaných podľa článkov VI. ods.5 a VII. ods.6 tejto Zmluvy budú 

zmluvné strany: 
a) organizačne zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením tejto Zmluvy, 
b) koordinovať činnosť zmluvných strán pri plnení tejto Zmluvy, 
c) informovať na vyžiadanie zmluvnej strany o postupe plnenia tejto Zmluvy, 
d) kontrolovať priebeh a postup plnenia tejto Zmluvy, a 
e) pripravovať návrhy potrebných zmien a dodatkov tejto Zmluvy. 

 
2. Objednávateľ je oprávnený zmeniť kontaktné osoby ním vymenované, je však povinný takúto zmenu 

písomne oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. 
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3. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kontaktné osoby ním vymenované, je však povinný takúto zmenu písomne 
oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu  

 
4.  Zmluvné strany si môžu zriadiť na riadenie projektu Riadiaci výbor, na ktorý môžu preniesť kompetencie 

kontaktných osôb. Riadiaci výbor môže na upravenie svojej činnosti vydať rokovací a organizačný 
poriadok. 

 
5. Kontaktná osoba zhotoviteľa a kontaktná osoba objednávateľa vedie evidenciu došlých písomných 

a riadne označených návrhov na zmenu doplnenia Diela zaslaných druhou zmluvnou stranou 
a zabezpečuje posúdenie zmeny najneskôr do 5pracovných dní od prevzatia návrhu. 

 
6. Výsledkom posúdenia návrhu na zmenu doplnenia Diela je písomné stanovisko kontaktnej osoby 

zhotoviteľa alebo kontaktnej osoby objednávateľa k vhodnosti, potrebnosti a realizovateľnosti 
navrhovaných zmien Diela spolu s ich finančnými a časovými nárokmi alebo i ďalšími predpokladmi ich 
uskutočnenia, pričom v závere stanoviska kontaktná osoba zhotoviteľa alebo kontaktná osoba 
objednávateľa použije klasifikáciu navrhovanej zmeny doplnenia Diela: 
a) je možné realizovať bez dopadu na náklady alebo harmonogram plnenia, 
b) je možné realizovať s dopadom na náklady alebo harmonogram plnenia, 
c) neodporúča sa realizovať, 
d) nie je možné realizovať. 

 
7. Návrh na zmenu doplnenia Diela spolu s písomným stanoviskom podľa ods. 6. tohto článku predkladá 

kontaktná osoba zhotoviteľa alebo kontaktná osoba objednávateľa Riadiacemu výboru alebo generálnemu 
riaditeľovi sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR objednávateľa, resp. ním poverenej 
osobe, najmenej 3 dni pred jeho rokovaním. 

 
8. Riadiaci výbor (v prípade, že bol zriadený) alebo riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií 

a bezpečnosti MV SR objednávateľa,  odporučí štatutárnemu orgánu zhotoviteľa a splnomocnenému 
zástupcovi štatutárneho orgánu objednávateľa navrhovanú zmenu prijať alebo zamietnuť. Prijatá zmena 
Diela sa dojedná formou dodatku k tejto zmluve. 

 

Článok XIV. 
Povinnosť mlčanlivosti 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, informáciách a údajoch, ktoré 

si navzájom poskytli pri rokovaní o uzavretí tejto Zmluvy ako aj pri realizácii tejto Zmluvy a zaväzujú sa, že tieto 

skutočnosti, informácie a údaje nezverejnia ani nesprístupnia žiadnym spôsobom tretím osobám 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.  

 

2. Povinnosť mlčanlivosti podľa ods.1 sa nevzťahuje na: 

a) zverejnenie a sprístupnenie skutočností, informácií a údajov tretím osobám, v rozsahu v ktorom to vyžadujú 

všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, 

b) sprístupnenie  skutočností, informácií a údajov zo strany objednávateľa iným štátnym orgánom 

Slovenskej republiky a/alebo štátnym rozpočtovým a/alebo príspevkovým organizáciám Slovenskej 

republiky a/alebo obciam a/alebo vyšším územným celkom a/alebo iným osobám, na ktoré bude 

prenesený výkon štátnej správy v danej oblasti , 

 c) sprístupnenie informácií subdodávateľom zhotoviteľa, ktoré je nevyhnutné za účelom splnenia povinností 

zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy; zhotoviteľ je v takomto prípade pred poskytnutím údajov povinný zaviazať 

príslušného subdodávateľa (i) povinnosťou mlčanlivosti ako aj (ii) povinnosťou, aby subdodávateľ zaviazal 

svojich zamestnancov, ktorí sa zúčastnia plnenia povinností zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, takisto 

povinnosťou mlčanlivosti. 

d) sprístupnenie informácií zamestnancom zhotoviteľa,  ktoré je nevyhnutné za účelom splnenia povinností 

zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy; zhotoviteľ je v takomto prípade pred poskytnutím údajov povinný zabezpečiť 
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u príslušného zamestnanca dodržiavanie povinnosťou mlčanlivosti. 

 

3. Zhotoviteľ je povinný v lehote 4 pracovných dní od obdržania výzvy objednávateľa  predložiť objednávateľovi 

doklad o tom, že pred poskytnutím údajov podľa ods.2 písm. c) a d) tohto článku tejto Zmluvy bol príslušný 

subdodávateľ a/alebo zamestnanec zaviazaný povinnosťou mlčanlivosti. 

 

4. Zmluvná strana, ktorá chce oznámiť skutočnosti, informácie a údaje tretím osobám podľa ods. 1 (okrem ods.2), 

je povinná o tom 7 pracovných dní vopred písomne informovať druhú zmluvnú stranu s uvedením rozsahu 

skutočností, informácií a údajov, ktoré sa majú oznámiť, ako aj názvu osoby, ktorej sa tieto skutočnosti, 

informácie a údaje majú oznámiť, ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

5. Zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zhotoviteľa,  ktorí budú vykonávať služby Podpory rutinnej 

prevádzky podľa čl. V. tejto Zmluvy budú pred začatím vykonávania takých služieb povinní sa písomne zaviazať 

osobitnou povinnosťou mlčanlivosti voči objednávateľovi. 

 

6. V prípade, ak sa zamestnanci zhotoviteľa pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy oboznámia s utajovanými 

skutočnosťami, budú povinní riadiť sa príslušnými ustanoveniami zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane 

utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

7. Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku trvá aj po splnení povinností podľa tejto Zmluvy ako aj po zrušení tejto 

Zmluvy. 

 
Článok XV. 

Korešpondencia 
 

1. Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, akákoľvek korešpondencia medzi zmluvnými stranami v súvislosti 
s touto Zmluvou musí mať písomnú formu a musí sa doručiť poštou ako doporučená zásielka 
s doručenkou  alebo kuriérom alebo faxom alebo osobne s vyžiadaním potvrdenia o prijatí na nasledujúce 
adresy: 
a) v prípade objednávateľa:  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti  MV SR 
Pribinova 2 
812 72 Bratislava 
fax: +421 9610 44024 

b) v prípade zhotoviteľa:  
Enterprise Services Slovakia s.r.o. 
Milan Ďurana 
Galvaniho 7 
820 02 Bratislava 22 
fax: +421 2 5252 5222 

alebo na adresy oznámené podľa ods.2 tohto článku tejto Zmluvy. 
 

2. Každá zmluvná strana môže zmeniť adresu pre doručovanie korešpondencie podľa ods. 1 tohto článku 
tejto Zmluvy písomným oznámením druhej zmluvnej strane. 

 
3. Korešpondencia zasielaná poštou ako doporučená zásielka s doručenkou alebo kuriérom sa považuje 

za doručenú: 
a) okamihom prevzatia korešpondencie adresátom,  
b) uplynutím 3 pracovných dní od jej odoslania odosielateľom v prípade, že pošta alebo prevádzkovateľ 

kuriérskej služby korešpondenciu vráti odosielateľovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie 
korešpondencie bolo zmarené konaním alebo opomenutím adresáta, ak bola zaslaná na adresu 
sídla alebo inú písomne oznámenú adresu pre doručovanie písomností 
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c) okamihom odmietnutia prevziať korešpondenciu, ak adresát prevzatie korešpondencie odmietne. 
 
4. Korešpondencia doručovaná osobne sa považuje za doručenú: 

a) okamihom prevzatia korešpondencie adresátom,  
b) okamihom neúspešného pokusu o jej doručenie, ak doručenie korešpondencie bolo zmarené 

konaním alebo opomenutím adresáta, 
c) okamihom odmietnutia prevziať korešpondenciu, ak adresát prevzatie korešpondencie odmietne. 

 
5. V prípade korešpondencie zasielanej faxom sa korešpondencia považuje za riadne doručenú len 

za predpokladu, že do 4 pracovných dní je zasielaná korešpondencia doručená adresátovi poštou ako 
doporučená zásielka s doručenkou alebo kuriérom alebo osobne. 

 
6. Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, akákoľvek korešpondencia a dokumenty súvisiace s touto Zmluvou 

musia byť doručované adresátovi v slovenskom jazyku alebo s úradne overeným prekladom do 
slovenského jazyka. Náklady spojené s vyhotovením korešpondencie a dokumentov v slovenskom jazyku 
a/alebo náklady spojené s úradným prekladom korešpondencie a dokumentov do slovenského jazyka 
znáša odosielateľ korešpondencie alebo dokumentov. 

 
7. V každej korešpondencii alebo dokumente vyhotovenom v súvislosti s touto Zmluvou uvedie zmluvná 

strana, ktorá ich vyhotovuje, číslo tejto Zmluvy. 
 
8. Korešpondencia vo forme e-mail bude možná len medzi zamestnancami zmluvných strán na účely 

organizačného zabezpečenia splnenia tejto Zmluvy. Korešpondencia vo forme e-mail nebude považovaná 
za právne záväzný prejav vôle niektorej zo zmluvných strán. 

Článok XVI. 
Vyššia moc 

 
1. Za okolnosti vyššej moci sa považujú okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej strany a bránia jej 

v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej 
následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napr. vojny, 
živelné katastrofy značného rozsahu majúce súvislosť s predmetom zmluvy, štrajky a pod. Za vyššiu moc 
sa však nepovažujú napr. výpadky vo výrobe, prerušenie dodávok energií, nesplnenie alebo oneskorenie 
dodávok od subdodávateľov a zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení. 

 
2. Zmluvná strana dotknutá vyššou mocou je povinná prijať všetky rozumné opatrenia a vynaložiť náležitú 

starostlivosť s cieľom splniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, a bez zbytočného odkladu, najneskôr 
však do 5 pracovných dní po vzniku vyššej moci, písomne oznámiť druhej zmluvnej strane existenciu 
vyššej moci. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení aplikácie § 300 Obchodného zákonníka. 

 
3. Zmluvná strana, ktorej bolo znemožnené plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy  v dôsledku vyššej moci  
nezodpovedá za škody takto vzniknuté. 

 
4. Lehota na splnenie povinnosti zmluvnej strany sa predlžuje o čas, počas  ktorého je jej znemožnené  

vyššou mocou splniť túto svoju povinnosť.  
 

5. Ods. 2 a ods. 4 tohto článku tejto Zmluvy sa uplatnia tiež, ak vyššia moc vznikla až v čase, keď povinná 
zmluvná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, avšak výhradne po dobu trvania vyššej moci, 
t.j. zodpovednosť za omeškanie vzniknuté pred výskytom vyššej moci ostáva nedotknuté. 
 

6. Zmluvná strana dotknutá vyššou mocou je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane zánik vyššej moci do 5 
pracovných dní od jej zániku. 

 
 

Článok XVII. 
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Riešenie sporov 
 

V prípade vzniku sporu z tejto Zmluvy, vrátane sporu o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, zmluvné strany vyvinú 
maximálne úsilie s cieľom vyriešiť spor dohodou medzi zmluvnými stranami. Ak sa zmluvným stranám spor podľa 
predchádzajúcej vety nepodarí vyriešiť dohodou každá zmluvná strana bude mať právo požiadať o riešenie sporu 
vecne a miestne príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky. 
 

Článok XVIII. 
 Osobitné ustanovenia a sankcie 

 
1. Zhotoviteľ môže poveriť určitú osobu ako subdodávateľa za predpokladu, že tohto subdodávateľa 

pred poskytnutím  skutočností, informácií a údajov súvisiacich s touto Zmluvou zaviaže povinnosťami v zmysle 
čl. XIV ods. 2 písm. c) tejto Zmluvy. 

 
2. Ak sa v tejto Zmluve uvádza oprávnenie jednej zo zmluvných strán odstúpiť od celej tejto Zmluvy, toto 

oprávnenie zahŕňa aj právo príslušnej zmluvnej strany odstúpiť od ktorejkoľvek dotknutej časti tejto Zmluvy 
podľa rozhodnutia oprávnenej zmluvnej strany. 

 
3. Zrušenie tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto Zmluvy, nároku 

na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto Zmluvy a ďalej  ustanovení tejto Zmluvy, ktoré vzhľadom 
na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. 

 
4. Nároky objednávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením povinností zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy sú 

obmedzené do výšky 100 % ceny uvedenej v čl. X. ods.1 tejto Zmluvy. 
Nároky zhotoviteľa na náhradu škody spôsobenej porušením povinností objednávateľa podľa tejto Zmluvy sú 
obmedzené do výšky 100 % ceny uvedenej v čl. X. ods.1 tejto Zmluvy. 
Ak výslovne inak nestanovia kogentné právne predpisy, nebudú zmluvné strany povinné si hradiť za žiadnych 
okolností škody uvedené nižšie, aj keby boli na možnosť vzniku takých škôd druhou stranou upozornené:  
(i) strata dát alebo škody na dátach, 
(ii) náhodné, nepriame škody,  
(iii) ušlé zisky, strata obchodných príležitostí, nedosiahnuteľné predpokladané úspory alebo možnosti 

použitia zariadení. Tým však nie je nijako dotknutá povinnosť objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu. 
 

5. Nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy sú 
limitované sumou vo výške 10 % z ceny uvedenej v čl. X. ods.1 tejto Zmluvy. 
Nároky zhotoviteľa na zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinností objednávateľa podľa tejto Zmluvy sú 
limitované sumou vo výške 10 % z ceny uvedenej v čl. X. ods.1 tejto Zmluvy. 

            Nárok na zmluvnú pokutu vznikne zmluvnej strane len v prípade, že za porušenie povinnosti, sankcionované 
zmluvnou pokutou, druhá strana zodpovedá. Ak omeškanie vzniklo z dôvodu vyššej moci alebo čo i len 
čiastočne z dôvodu okolností na strane oprávnenej zmluvnej strany (teda nie porušujúcej strany), nárok na 
zmluvnú pokutu nevzniká a povinná zmluvná strana nie je v omeškaní, a to aj keby taká okolnosť nastala 
v dobe, kedy povinná zmluvná strana už bola v omeškaní.  

 
7. Zhotoviteľ bude za Incidenty svojho plnenia zodpovedať výhradne v rozsahu, ktorý je výslovne dohodnutý 

zmluvnými stranami v tejto Zmluve. Na práva a povinnosti strán ohľadom vád poskytnutého plnenia, záruky 
a zodpovednosti za Incidenty sa použije len táto zmluva a na žiadne ustanovenia právnych predpisov ani na 
žiadne iné dokumenty sa v tejto súvislosti nebude prihliadať. 

 

8. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou splatnej faktúry,  zhotoviteľ je oprávnený požadovať od 
objednávateľa úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške z neuhradenej časti ceny za každý ukončený deň 
omeškania.  
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9. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním jednotlivých častí Diela v zmysle harmonogramu, objednávateľ je 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nerealizovanej  časti Diela za 
každý aj začatý deň omeškania po zmluvne dohodnutej lehote plnenia. 

 
 

Článok XIX. 
Zánik Zmluvy 

 
Túto zmluvu je možné skončiť: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) písomným odstúpením od tejto Zmluvy: 
 
1.     Zhotoviteľ má právo písomne odstúpiť od tejto Zmluvy, v prípade podstatného porušenia povinností z tejto zmluvy 

na strane  objednávateľ a. Za podstatné porušenie povinností podľa tejto zmluvy na strane objednávateľa sa 
považuje omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 90 dní  po lehote jej splatnosti.  

 
2. Objednávateľ má právo písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v nasledujúcich prípadoch : 

a) ak zhotoviteľ bude v omeškaní s riadnym a včasným splnením ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy 
za podmienok uvedených v tejto Zmluve aj napriek písomnej výzve na nápravu. 

b) voči zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, 
c)   zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, 
d) ak zhotoviteľ nedodržal pokyny objednávateľa a požiadavky na Dielo podľa tejto Zmluvy a prílohy č. 1 

tejto Zmluvy, 
e) ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými na území SR a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej 
primeranej lehote neodstráni, 

f)   zhotoviteľ nebol v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak 
bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2006 Z. z. 

  
 
3. Ak existencia vyššej moci (čl. XVI. tejto Zmluvy) bude brániť jednej zmluvnej strane v splnení jej povinnosti 

podľa tejto Zmluvy alebo jej časti viac ako 40 dní, bude mať druhá zmluvná strana právo ukončiť Zmluvu 
písomným oznámením ku dňu doručenia oznámenia. 

 
4. Pri odstúpení od tejto Zmluvy zmluvné strany nebudú povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením 

od tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých 
pred odstúpením od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. Nároky Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za časti Diela 
už vykonané tiež nebudú odstúpením od tejto Zmluvy dotknuté. 

 
Článok XX. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 
 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 
  

 Príloha  č.1:Popis riešenia 
 Príloha  č.2: Harmonogram 

 Príloha  č.3 : Cena za dielo 
           Príloha  č.4 : Súčinnosť 
           Príloha  č.5 : Zoznam subdodávateľov 
           Príloha  č.6 : Služby servisnej podpory, ktoré nie sú predmetom Zmluvy 
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           Príloha  č.7 : Základný návrh technickej infraštruktúry APV pre online zavedenie QES EAC certifikovaného 
profilu do eID kariet a online vydávanie a obnovu certifikátov v čipe eID karty 

 
                            Zmluvné strany vyhlasujú, že v prípade rozporu medzi touto zmluvou a jej prílohami, majú prednosť 

ustanovenia tejto Zmluvy. 
 
3. Táto Zmluva je vyhotovená v  štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu  v slovenskom jazyku, z ktorých 

každá zmluvná strana obdrží dve (2) vyhotovenia. 
   
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zmluvu zverejní 
objednávateľ. 

 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na potvrdenie 

toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.   
 
 
 
V Bratislave, dňa ..............................                        V Bratislave, dňa .............................  
 
 
za objednávateľa                                                        za zhotoviteľa 
 
 
 
 
 

 

 Ing. Ondrej Varačka 

 generálny tajomník služobného úradu MV 

SR(pečiatka a podpis) 

  

Ing. Martin Peluha 

 (pečiatka a podpis) 
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1. Úvod 
 

Kvalifikované certifikáty sa v súčasnosti vydávajú do eID kariet na základe riešenia SSCD 
certifikovaného NBÚ pod názvom „Čipová karta Atos verzia CardOS V5.0 – Sig ZEP/EP DSDA“. 
Súčasné riešenie má ale viaceré limity, najmä 

 Neumožňuje online vydanie a obnovu certifikátov kvalifikovaného elektronického podpisu 
z domu, t.j. pri vydaní prvých alebo po vypršaní existujúcich certifikátov (čo je štandardne 
5 rokov) občania musia prísť na Jednotné pracoviská PZ a požiadať o vydanie nového 
certifikátu.  

 Neumožňuje online vydanie a obnovu ostatných typov certifikátov, ktoré môžu byť na eID  
(napr. šifrovacieho certifikátu pre eHealth). Občan, ktorý pri prevzatí eID nepožiadali o 
zavedenie certifikátov alebo ktorých certifikát bol z rôznych príčin zrušený, musí oň 
požiadať na JP PZ 

 Končiaca platnosť certifikácie riešenia  SSCD „Čipová karta Atos verzia CardOS V5.0 – 
Sig ZEP/EP DSDA“ 

 

Potreba prípravy riešenia, ktoré umožní vydanie a obnovu certifikátov online, je umocnená aj 
odhalením zraniteľnosti RSA kľúčových párov určitých dĺžok, ktoré boli generované 
prostredníctvom krypto knižnice čipu Infineon.  Dôsledkom toho bolo revokovaných okolo 300 tisíc 
kvalifikovaných, 300 tisíc podpisových a 300 tisíc šifrovacích certifikátov. Nami ponúkané riešenie 
umožní občanomsi nahrať do eID nové bezpečnejšie certifikáty pohodlne z domu, pričom je nutné 
použiť taký certifikovaný profil karty, ktorý vydávanie na diaľku umožňuje. 

 

Riešenie SSCD certifikované NBÚ pod názvom „Čipová karta Atos CardOS V5.0 QES EAC V1.0 
verzia V1.0“ umožňuje 

  použiť čipovú kartu ako bezpečné zariadenie na vyhotovenie elektronického podpisu 
(zariadenie s generovaním kľúčového páru v čipe karty) s použitím algoritmu RSA s 
dĺžkou kľúča 3072 bitov 

  obnoviť kvalifikovaný certifikát na karte (t.j. generovať nový kľúčový pár v čipe a vydať k 
nemu kvalifikovaný certifikát) vzdialeným spôsobom (napr. vo forme služby poskytovanej 
cez Internet), pričom pre zaručenie bezpečnosti komunikácie, identifikáciu a autentifikáciu 
komunikujúcich strán (RA/ACA vs. používateľ) je použitý mechanizmus EAC podľa 
technickej smernice nemeckého úradu pre bezpečnosť v informatike BSI TR-03110 

 

Toto riešenie je certifikované NBÚ pričom certifikát QSCD „Čipová karta Atos CardOS V5.0 QES 
EAC V1.0 verzia V1.0“ je platný do 26. 06. 2021. 

 

Za účelom vývoja nového riešenia vydávania certifikátov je potrebné zabezpečiť vybudovanie 
príslušnej infraštruktúry, najmä v oblastiach 

1. eID komponentov 

2. Integrácie na elektronickú schránku občana  

3. Registračnej autority a certifikačnej autority 

 

Táto ponuka sa ďalej venuje prvým dvom oblastiam. t.j. oblasti realizácie profilu eID karty a 
príslušnej eID infraštruktúry pre umožnenie vydávania a online obnovy certifikátov v čipe eID karty 
na báze certifikovaného QES EAC profilu a oblasti doručenia protokolu o prevzatí certifikátov do 
schránky občana. 

Riešenie je v súlade s GDPR. 
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2. Popis APV  
 

2.1. Súlad APV so štandardmi a normami 

 

APV je v súlade s nasledujúcimi štandardami a normami   

1) ISO/IEC 24727-1 – Identification cards – Integrated circuit card programming interfaces – Part 
1:Architecture 

2) ISO/IEC 24727-2 – Identification cards – Integrated circuit card programming interfaces – Part 
2:Generic card interface 

3) ISO/IEC 24727-3 – Identification cards – Integrated circuit card programming interfaces – Part 
3:Application interface 

4) ISO/IEC 24727-4 – Identification cards – Integrated circuit card programming interfaces – Part 
4:API administration 

5) CEN/TS 15480-1, Identification card systems – European Citizen Card – Part 1: Physical, 
electrical and transport protocol characteristics 

6) CEN/TS 15480-2, Identification card systems – European Citizen Card – Part 2: Logical data 
structures and card services 

7) CEN/TS 15480-3, Identification card systems – European Citizen Card – Part 3: European 
Citizen Card Interoperability using an Application Interface 

8) BSI TR-03110 Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents 
Documents – Extended Access Control (EAC), Password Authenticated Connection 
Establishment (PACE), and Restricted Identification (RI), Version 2.05 

9) BSI TR-03112 eCard-API-Framework 

10) BSI TR-03130 Technical Guideline eID-Server  

11) OASIS SAML 2.0 

12) Liberty Alliance Project, Liberty Reverse HTTP Binding for SOAP, Specification, Version 1.1  

13) eID Autentifikačný Systém MV SR – Špecifikácia SAML rozhrania, Version 1.6 

14) PKCS#11, Cryptographic Token Interface Standard, RSA Laboratories 
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2.2. Architektúra APV 

Na nasledujúcom obrázku je znázornený vysokoúrovňový pohľad na riešenie vydávania a obnovy 
kvalifikovaných certifikátov na eID kartách na báze QES EAC konceptu 

 

 

 

Predmetom tejto ponuky je ponuka na implementáciu funkcionality pre  

 online vydávanie a obnovu certifikátov v eID karte prostredníctvom komponentov 
zvýraznených na obrázku červenou resp. ružovou farbou a  

 doručovanie protokolu o prevzatí certifikátov do elektronickej schránky občana, 
prostredníctvom komponentov zvýraznených na obrázku sivou farbou. 

EAC MW-Server

 eID QES EAC Loader

EAC Middleware

   PC  občana

eID karta

EAC eID 
EAC

QES 
EAC

Sig ZEP / EP

Občan

EAC MW Server

 Obývačka 

CA

eID ACA

RA

eID RA Služby (WS)
QES 

Signer

eDesk

eGov MV SR

QES Signer 
MW

EAC

Scenáre
- Zavedenie QES EAC V1.0 do eID a aktivácia QES PIN / PUK
- Vydanie / obnova certifikátu, elektronický podpis prevzatia

EAC MW Klient
Web Signer

eID karta

EAC eID 
EAC

QES 
EAC

Sig ZEP / EP

Pracovník

 JP/RA 
Občan

Scenáre
- Zavedenie QES EAC V1.0 do eID a aktivácia QES PIN / QES PUK
- Vydanie / obnova certifikátu, tlač a fyzický podpis prevzatia
- Reinicializácia QES EAC oblasti

Protokol 
o prevzatí

   PC  na JP/RA

EAC

EAC MW Klient

Dispečer komunikácie

SprievodcaEAC MW-Client

PKCS#11, CSP
EAC MW-Client

PKCS#11, CSP

Sprievodca, 
manažér QES 

oblasti
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Riešenie bude poskytovať nasledujúcu funkcionalitu súvisiacu s vydávaním kvalifikovaných, 
podpisových a šifrovacích certifikátov do nového profilu eID a to v súlade s postupmi 
preverenými v procese certifikácie SSCD, najmä 

 Zavedenie nového profilu do eID karty cez zabezpečenú EAC komunikáciu, ktorého 
obsahom budú nové aplikácie 

  QES EAC (pre kvalifikovaný elektronický podpis) a 

  ES / Crypt EAC (pre elektronický podpis a šifrovanie), 

 Generovanie kľúčového páru (RSA 3072 bit) 

  pre kvalifikovaný elektronický podpis v QES EAC oblasti čipu eID a export verejnej 
časti kľúča na server cez zabezpečený EAC tunel 

  pre elektronický podpis v ES / Crypt EAC oblasti čipu eID a export verejnej časti kľúča 
na server cez zabezpečený EAC tunel 

  pre šifrovanie v ES / Crypt EAC oblasti čipu eID a export verejnej časti kľúča na server 
cez zabezpečený EAC tunel 

 Zápis certifikátu do eID karty cez zabezpečený EAC tunel 

  zápis kvalifikovaného certifikátu do QES EAC oblasti 

  zápis podpisového certifikátu do ES / Crypt EAC oblasti 

  zápis šifrovacieho certifikátu do ES / Crypt EAC oblasti 

 Vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu s kľúčom uloženým v QES EAC 
oblasti 

 Vyhotovenie elektronického podpisu s kľúčom uloženým v ES / Crypt EAC oblasti 

  Dešifrovanie údajov s kľúčom uloženým v ES / Crypt oblasti 

 Podpísanie protokolu o prevzatí certifikátov a jeho doručenie do elektronickej schránky 
občana pre online verziu resp. vytlačenie protokolu o prevzatí certifikátov pre JP/RA verziu 

 

2.3. Komponenty riešenia 

V nasledujúcom zozname sú uvedené komponenty z oblasti eID infraštruktúry, ktoré budú 
predmetom implementácie. Pri jednotlivých komponentoch je stručne popísaná funkcionalita, ktorú 
bude nutné implementovať: 

1. EAC MW-Server 

a. EAC Middleware (server) 

 podpora funkcií umožňujúcich správu 

o QES oblasti v eID karte na diaľku cez EAC (inštalácia oblasti, identifikácia 
žiadateľa, generovanie kľúčového páru v čipe, uloženie kvalifikovaného 
certifikátu do karty, zmazanie certifikátu, zisťovanie stavov) 

o ES / Crypt oblasti v eID karte na diaľku cez EAC (inštalácia oblasti, 
identifikácia žiadateľa, generovanie kľúčového páru pre podpisovanie resp. 
šifrovanie v čipe, uloženie certifikátu pre podpisovanie resp. šifrovanie do 
karty, zmazanie certifikátu, zisťovanie stavov) 

 rozhranie pre RA (eID EAC Card Certificates Manager WS API) 

b. Dispečer komunikácie 

 Prijímanie a smerovanie komunikácie z klienta a na RA server 

 Prijímanie a smerovanie komunikácie z WebSigner klienta na QES Signer MW  
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c. QES EAC Loader 

 Riadenie zavedenia nového profilu s QES EAC a ES / Crypt EAC aplikáciami do 
eID karty cez zabezpečenú EAC komunikáciu 

 Zotavenie sa z rôznych stavov (napr. v prípade prerušenia procesu zavedenia 
profilu) 

 

2. EAC MW-klient 

a. Sprievodca procesom zavedenia nového profilu do karty a aktivácie QES EAC 
oblasti 

 Detekcia potreby zavedenia nového profilu a obnovy certifikátu na eID (starý 
profil s RSA 2048 bitovými kľúčmi), zobrazenie príslušnej informácie 
používateľovi (napr. o zmene bezp. politiky – prechod z RSA2048 na RSA3072) 

 Sprevádzanie občana procesom zavedenia nového profilu do eID karty 
(zobrazovanie relevantných informácií, interakcia s používateľom); pri 
zostavovaní EAC kanála občan zadáva BOK 

 Aktivácia QES EAC aplikácie – nastavenie QES PIN a QES PUK 

b. Sprievodca procesom vydania resp. obnovy certifikátu 

 Detekcia potreby obnovy certifikátu na eID (certifikát pred expiráciou) 

 Sprevádzanie občana procesom vydania resp. obnovy certifikátov 

o Zobrazenie úvodných informácií (informatívny text o nasledujúcom procese) 

o Vytvorenie EAC – občan zadáva BOK 

o Zobrazenie informácie o certifikátoch, ktoré budú do karty vydané 

o Zobrazenie informácie o procese generovania kľúčového páru 

o Zobrazenie obsahu PKCS#10 požiadaviek a ich podpisovanie 

 Podpis PKCS#10 žiadosti pre kvalifikovaný certifikát (občan zadáva 
QES PIN) 

 Podpis PKCS#10 žiadosti pre podpisový a šifrovací certifikát (občan 
zadáva BOK – spolu len jedenkrát pre obe žiadosti) 

o Zabezpečenie podpisu protokolu o prevzatí (s použitím WebSignera) 

o Zobrazenie informácie o úspešnom vydaní certifikátov 

c. Špeciálna funkcionalita pre JP/RA pracoviská 

 Prevzatie a tlač protokolu o vydaní a prevzatí 

 Riešenie havarijných situácií, servis/re-inicializácia profilu v karte, napr. v prípade 
vzniku nekonzistentných stavov na karte v dôsledku prerušenia procesu 
zavedenia nového profilu alebo prerušenia procesu vydania / obnovy certifikátu 

d. Hlavná aplikácia 

 Detekcia karty s QES EAC a ES/Crypt EAC aplikáciou a zobrazenie príslušnej 
informácie (tray icon, nastavenia) 

 Umožnenie naštartovať proces vydania / obnovy certifikátu z menu 

e. EAC Middleware (client) 

 funkcionalita pre prácu s QES EAC a ES/Crypt EAC oblasťou na eID lokálne 
(používanie), 

 funkcionalita pre server pre vzdialenú prácu s QES a ES/Crypt oblasťou na 
diaľku cez EAC (správa) 

f. PKCS#11 

 funkcionalita pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu s kľúčom a 
certifikátom uloženým v oblasti QES EAC (prístup cez trusted channel SM) 
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 funkcionalita pre vytváranie elektronického podpisu s kľúčom a certifikátom 
uloženým v oblasti ES / Crypt EAC (prístup cez trusted channel SM) 

 funkcionalita pre dešifrovanie údajov s kľúčom a certifikátom uloženým v oblasti 
ES / Crypt EAC (prístup cez trusted channel SM) 

 spätná kompatibilita so Sig ZEP / EP profilom 

g. Integrácia aplikácie WebSigner pre vyhotovovanie elektronického podpisu 

 Integrácia do inštalačného balíčka 

 Integrácia funkcionality 

 Komunikačný komponent pre komunikáciu WebSignera so serverom 

3. Riešenie profilu, aplikácií na eID karte 

a. Riešenie aplikácie QES EAC na eID (pre prístup k podpisovému kľúču bude 
potrebné zadať QES PIN) 

b. Riešenie aplikácie ES / Crypt na eID (pre prístup ku kľúčom za účelom 
podpisovania resp. dešifrovania bude stačiť BOK) 

4. Služby na zápis správ do schránok občanov z agendy RA pri obnove certifikátov 

a. Riešenie pre doručenie protokolu o prevzatí certifikátov 

 .Protokol podpísaný RA bude doručený občanovi na čo bude použitá 
elektronická schránka občana (eDesk). Pre implementácii funkcionality zápisu 
Protokolu o prevzatí certifikátov budú doplnené nové služby na integračnej 
platforme MV SR. Komunikácie bude prebiehať nasledovne 

o RA agenda zavolá na OSB vrstve integračnej platformy (IP) synchrónnu 
službu „RAZapisDoEdesk“. 

o OSB služba RAZapisDoEdesk volá na IP BPEL nproces, ktorý iniciuje zápis 
do schránok a odošle odpoveď o iniciácii do volajúcej RA agendy. 

o BPEL proces volá asynchrónnu službu pre zápis do schránky občana a 
počká na odpoveď. 

o BPEL proces zavolá službu RA agendy „notifyAboutEdeskMessage“, ktorou 
notifikuje RA agendu o úspešnom prijatí informácie o odoslaní správy do 
schránky občana 

5. Úprava eID propagátora certifikátov 

Súčasťou riešenia je aj úprava propagátora certifikátov. V súčasnosti ak je nainštalovaný 
a povolený propagátor certifikátov, tak po každom vložení eID karty do čítačky sa zapisujú 
certifikáty z eID karty do MS Certification Store. Ak občan pracuje na viacerých PC, na 
ktorých používa eID kartu, v každom takomto PC zostanú v MS Certification Store  
zaznamenané jeho certifikáty z eID karty. Odstrániť je ich možné iba manuálnym vymazaním 
z MS Certification Store. Upravený eID propagátor certifikátov zabezpečí 

 že certifikáty z eID karty budú v MS Certification Store uložené  iba počas 
prítomnosti eID karty v čítačke. Po vybratí eID karty z čítačky budú dané 
certifikáty odstránené 

 Upravený Propagátor certifikátov bude súčasťou inštalačného balíčka EAC MW 
klienta, ktorý bude distribuovaný pri zavádzaní funkčnosti „Obnova eID 
certifikátov cez internet“ 

 Funkcionalita pre automatické vymazanie aj starých eID certifikátov, ktoré boli 
zapísané do MS Certification Store starou verziou Propagátora certifikátov.  
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2.4. Záťažové testy 

Záťažové testy budú realizované vyvíjaním umelo vytvorenej záťaže na EAC MW server prostredníctvom 
špeciálnej, pre tento účel vyvinutej, aplikácie, ktorá simuluje simultánny prístup viacerých klientov na 
server súčasne v rovnakom čase, pričom budú platiť nasledujúce princípy: 

 Predmetom merania pri realizácii záťažových testov bude meranie výkonnosti EAC MW Servera 
v procese upgrade eID kariet a v procese vydávania certifikátov do eID kariet na diaľku cez EAC 
zabezpečený tunel 

 Hlavnými meranými parametrami budú 

o čas vykonania / spracovania na serveri pri upgrade eID karty 

o čas vykonania / spracovania na serveri pri vydávaní a obnove certifikátov v eID karte 

 Uvedené parametre budú sledované v závislosti so zvyšovaním záťaže na server, pričom 
zároveň budú sledované aj systémové parametre servera ako záťaž na CPU, spotreba pamäte a 
sieťová komunikácia. Simulácia záťaže bude spúšťaná na viacerých počítačoch, pričom tiež na 
každom počítači bude bežať viacero (rádovo desiatky „klientov“) procesov v samostatných 
vláknach. 

 Pre realizáciu záťaže bude implementovaná špeciálna aplikácia, ktorá bude zaťažovať príslušné 
funkcie servera rovnako, akoby to štandardne robil EAC MW klient. Pre rýchle a efektívne 
spracovanie na strane simulácie, aby mohla byť na server vyvíjaná maximálna záťaž, bude 
aplikácia namiesto reálnych eID kariet používať SW simuláciu kariet. 

 Výsledok merania bude spracovaný do reportu napr. vo forme Excel 

 

Pre zrealizovanie záťažových testov bude nutné systém odstaviť z produkčnej prevádzky približne na 
1 celý deň. Presný termín realizácie dohodnú Objednávateľ a Zhotoviteľ tak, aby to čo najmenej 
zasiahlo ľudí – používateľov, napr. v čase, keď sa bude predpokladať menší dopyt požiadaviek na 
systém zo strany používateľov (napr. dni po splnení si daňových povinností, sviatok, víkend). 
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2.5. Monitorovanie výkonnosti a poskytovanie štatistík 

2.5.1 Základný monitoring (súčasť časti 2.4 Diela) 

V rámci základného monitoringu bude Zhotoviteľ v období poskytovania podpory po nasadení systému do 
produkčnej  prevádzky po dobu štyroch týždňov, v rámci častí Diela 2.5 a 3.6, raz za týždeň alebo 
v prípade Incidentu, vyťažovať z logov nasledujúce základné údaje:  

- počty operácií „Upgrade eID“  

- počty operácií „Vydanie certifikátov do eID“  

- počty vydaných certifikátov 

- časy odozvy zo systému IDC 

- časy odozvy zo systému RA 

- čas odozvy systému voči RA 

- trvania procesov „Upgrade eID“ 

- trvania procesov „Vydanie certifikátov do eID“ 

2.5.2 Plný monitoring (súčasť časti 3.7 Diela) 

Pri plnom monitoringu bude systém bude v rámci svojej prevádzky zaznamenávať a poskytovať vlastné 
výkonnostné a štatistické údaje, najmä: 

 Odozva 

o odozva voči systému Registračnej autority (RA) 

o odozva / dostupnosť externých systémov (RA, QES Signer, IDC, DVCA) 

o odozvy systému merané na klientoch 

 Záťaž a časy spracovania 

o údaje o počtoch vykonávaných operácií v čase 

o časy / priemerné časy spracovania na servery 

o časy / priemerné časy spracovania na klientovi (napr. časy generovania kľúčových párov v čipe) 

o časy / priemerné časy interakcie s používateľom (napr. trvanie nastavenia QES PIN / QES PUK) 

o celkové časy trvania jednotlivých procesov 

 Štatistiky 

o počty upgrade eID (celkový počet, počet úspešných / neúspešných(canceled/error)) 

o počty vydaní certifikátov (celkový počet, počet úspešných / neúspešných(canceled/error)) 

o počty vydaných certifikátov podľa typu - kvalifikovaný, podpisový, šifrovací 

o skladba typov OS klientov (počty klientov s Windows, Linux, macOS) 

o iniciálne stavy kariet pred spustením procesu (karta bez certifikátov, starý profil Sig ZEP/EP 
s 2048 bitovými kľúčmi, starý profil Sig ZEP/EP s 3072 bitovými kľúčmi, nový profil QES EAC) 

 

Zhotoviteľ v súčinnosti s Objednávateľom, viď Príloha č. 4, bude riešenie monitoringu integrovať do 
existujúceho systému Elasticsearch / Kibana prevádzkovaného Objednávateľom. 

 

Dodávaný systém bude požadované výkonnostné údaje v reálnom čase odosielať do systému 
Elasticsearch / Kibana, kde môžu byť v podstate okamžite spracovávané, vyhodnocované a 
vizualizované. 
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3. Certifikát produktu „Čipová karta Atos CardOS 
V5.0 QES EAC V1.0 verzia V1.0“ 
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Príloha č. 2 – Harmonogram 

 

Harmonogram dodávky APV pre online zavedenie QES EAC certifikovaného profilu do eID kariet a online vydávanie a obnovu 
certifikátov v čipe eID karty vrátane APV pre JP/RA pracoviská 

 

 

Časť 
Diela 

Popis časti Diela 
Typ 

dodávky 
Termín  
dodania 

Protokol / výstup 

APV pre vydávanie a obnovu certifikátov s QES EAC profilom na Jednotných pracoviskách 

 1.1 
Dodávka riešenia vydávania a obnovy certifikátov s QES EAC 
profilom na Jednotných pracoviskách 

Licencia T+2W 
Protokol o nasadení riešenia do testovacieho 
prostredia 

 1.2 
Vykonanie integračných a akceptačných testov a odovzdanie 
technickej dokumentácie 

Služba T + 4W Akceptačný protokol (viď čl. III  Zmluvy) 

 1.3 Školenie administrátorov a operátorov pre riešenie Služba T + 5W Prezenčná listina(viď čl. IV  Zmluvy) 

 1.4 Podpora pri nasadení riešenia do produkčnej prevádzky Služba T + 6W protokol (viď čl. V  Zmluvy) 

 1.5 
Podpora počas produkčnej prevádzky systému po dobu štyroch 
týždňov a vykonanie záťažových testov 

Služba T + 10W protokol (viď čl. V  Zmluvy) 

     
APV pre online vydávanie a obnovu certifikátov s QES EAC profilom viazaného na platformu Windows 

 2.1 
Dodávka riešenia online vydávania a obnovy certifikátov s QES EAC 
profilom pre Windows platformu s integráciou .NET komponentu 
tretej strany pre podpisovanie 

Licencia T + 11W  
Protokol o nasadení riešenia do testovacieho 
prostredia 

 2.2 
Vykonanie integračných a akceptačných testov a odovzdanie 
technickej dokumentácie 

Služba T + 13W Akceptačný protokol (viď čl. III  Zmluvy) 

 2.3 Školenie administrátorov a operátorov pre riešenie Služba T + 14W Prezenčná listina (viď čl. IV  Zmluvy) 

 2.4 
Podpora pri nasadení riešenia do produkčnej prevádzky a základný 
monitoring 

Služba T + 15W protokol (viď čl. V  Zmluvy) 

 2.5 
Vykonanie záťažových testov a podpora počas produkčnej  
prevádzky systému po dobu štyroch týždňov 

Služba T + 19W protokol (viď čl. V  Zmluvy) 
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Multiplatformové APV pre online vydávanie a obnovu certifikátov s QES EAC profilom 

 3.1 
Dodávka riešenia online vydávania a obnovy certifikátov s QES EAC 
profilom pre Windows platformu s integráciou C++ komponentu 
tretej strany pre podpisovanie 

Licencia T + 20W  
Protokol o nasadení riešenia do testovacieho 
prostredia 

 3.2 
Dodávka riešenia online vydávania a obnovy certifikátov s QES EAC 
profilom pre Linux a macOS platformu  

Licencia T + 20W  
Protokol o nasadení riešenia do testovacieho 
prostredia 

 3.3 
Vykonanie integračných a akceptačných testov a odovzdanie 
technickej dokumentácie 

Služba T + 22W  Akceptačný protokol (viď čl. III  Zmluvy) 

 3.4 Školenie administrátorov a operátorov pre riešenie Služba T + 23W  Prezenčná listina(viď čl. IV  Zmluvy) 

 3.5 Podpora pri nasadení riešenia do produkčnej prevádzky  Služba T + 24W protokol (viď čl. V  Zmluvy) 

 3.6 
Podpora počas produkčnej  prevádzky systému po dobu štyroch 
týždňov 

Služba T + 28W protokol (viď čl. V  Zmluvy) 

 3.7 
Dodávka riešenia pre monitoring výkonnosti v reálnom čase s plnou 
integráciou do systému Elasticsearch / Kibana prevádzkovaného 
Objednávateľom 

Služba T + 33W Akceptačný protokol (viď čl. III  Zmluvy) 

„T“  - sa rozumie deň kedy nadobudne zmluva platnosť 

„W“ – sa rozumie jeden kalendárny týždeň  
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Príloha č. 3 – Cena 

 

Cena a fakturačné míľniky dodávky  

APV pre online zavedenie QES EAC certifikovaného profilu do eID kariet a online 
vydávanie a obnovu certifikátov v čipe eID karty vrátane APV pre JP/RA pracoviská 

 

 

Časť 
Diela 

Popis časti Diela 
Typ 

dodávky 
Cena v EUR 

bez DPH 

APV pre vydávanie a obnovu certifikátov s QES EAC profilom na Jednotných pracoviskách 

1.1 
Dodávka riešenia vydávania a obnovy certifikátov s QES EAC 
profilom na Jednotných pracoviskách 

Licencia 693 621,00 

1.2 
Vykonanie integračných a akceptačných testov a odovzdanie 
technickej dokumentácie 

Služba 37 163,00 

1.3 Školenie administrátorov a operátorov pre riešenie Služba 4 870,00 

1.4 Podpora pri nasadení riešenia do produkčnej prevádzky Služba 14 564,00 

1.5 
Podpora počas produkčnej prevádzky systému po dobu štyroch 
týždňov  

Služba 21 140,00 

   
 

APV pre online vydávanie a obnovu certifikátov s QES EAC profilom viazaného na platformu Windows 

2.1 

Dodávka riešenia online vydávania a obnovy certifikátov s QES EAC 
profilom pre Windows platformu s integráciou .NET komponentu 
tretej strany pre podpisovanie 

Licencia 155 419,00 

2.2 
Vykonanie integračných a akceptačných testov a odovzdanie 
technickej dokumentácie 

Služba 15 593,00 

2.3 Školenie administrátorov a operátorov pre riešenie Služba 4 773,00 

2.4 
Podpora pri nasadení riešenia do produkčnej prevádzky a základný 
monitoring 

Služba 12 470,00 

2.5 
Vykonanie záťažových testov a podpora počas produkčnej  
prevádzky systému po dobu štyroch týždňov 

Služba 20 166,00 

   
 

Multiplatformové APV pre online vydávanie a obnovu certifikátov s QES EAC profilom 

3.1 
Dodávka riešenia online vydávania a obnovy certifikátov s QES EAC 
profilom pre Windows platformu s integráciou C++ komponentu tretej 
strany pre podpisovanie 

Licencia 29 236,00 

3.2 
Dodávka riešenia online vydávania a obnovy certifikátov s QES EAC 
profilom pre Linux a macOS platformu  

Licencia 58 473,00 

3.3 
Vykonanie integračných a akceptačných testov a odovzdanie 
technickej dokumentácie 

Služba 8 771,00 

3.4 Školenie administrátorov a operátorov pre riešenie Služba 4 773,00 

3.5 Podpora pri nasadení riešenia do produkčnej prevádzky  Služba 9 059,00 

3.6 
Podpora počas produkčnej  prevádzky systému po dobu štyroch 
týždňov 

Služba 14 319,00 
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 3.7 

Dodávka riešenia pre monitoring výkonnosti v reálnom čase s plnou 
integráciou do systému Elasticsearch / Kibana prevádzkovaného 
Objednávateľom 

Služba 30 040,00 

Spolu 1 134 449,00 
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Príloha č. 4 – Súčinnosť 

 

Požadovaná súčinnosť objednávateľa v rámci dodávky APV pre online zavedenie QES EAC certifikovaného profilu do eID kariet a 
online vydávanie a obnovu certifikátov v čipe eID karty vrátane APV pre JP/RA pracoviská 

V rámci dodávky riešenia poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi súčinnosť v zmysle požiadaviek definovaných v tabuľke nižšie. 

Zhotoviteľ môže dodať časť diela alternatívnym postupom v prípade, že objednávateľ neposkytne podľa harmonogramu požadovanú súčinnosť. 

 

Časť 
Diela 

Popis časti Diela Termíny Predmet súčinnosti Objednávateľa Alternatívny postup pri akceptácii 

APV pre vydávanie a obnovu certifikátov s QES EAC profilom na Jednotných pracoviskách 

1.1 
Dodávka APV pre vydávanie a obnovu 
certifikátov s QES EAC profilom na 
Jednotných pracoviskách 

Poskytnutie 
súčinnosti:  

T 

1) Poskytne Zhotoviteľovi informácie o technickom prostredí na 
pracoviskách JP potrebné pre implementáciu časti riešenia 
pre JP (typy a OS klientskych pracovných staníc, používané 
čítačky čipových kariet, použité tlačiarne a spôsob 
prepojenia tlačiarní s pracovnými stanicami) 
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Poskytnutie 
súčinnosti: 

T+1W 

 

Dodanie 
riešenia: 
T+2W 

2) Poskytne technickú infraštruktúru vrátane serverov pre 
nasadenie a prevádzku dodávaného riešenia v testovacom 
prostredí 

3) Prostredníctvom svojej testovacej eID DVCA certifikačnej 
autority vydá EAC MW serveru v testovacom prostredí CV 
(Card Verifiable) certifikát pre EAC, ktorý registračnej 
autorite umožní zápis certifikátov do čipu testovacích eID 
vzdialene prostredníctvom EAC. Vydaný CV certifikát bude 
bezpečne uložený v HSM na EAC MW serveri 

4) Umožní prístup pracovníkom Zhotoviteľa na pracoviská 
Objednávateľa za účelom inštalácie riešenia do testovacieho 
prostredia za predpokladu, že pracovníci Zhotoviteľa splnia 
podmienky bezpečnostnej previerky podľa interných 
predpisov objednávateľa 

5) Zabezpečí nastavenie sieťovej infraštruktúry podľa 
požiadaviek Zhotoviteľa pre zabezpečenie potrebnej 
konektivity 

6) Umožní prístup pracovníkom Zhotoviteľa k technickej 
infraštruktúre (zariadeniam, serverom, systémom a 
aplikáciám) za účelom inštalácie riešenia do testovacieho 
prostredia za predpokladu, že pracovníci Zhotoviteľa splnia 
podmienky bezpečnostnej previerky podľa interných 
predpisov objednávateľa 
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1.2 
Vykonanie integračných a akceptačných 
testov a odovzdanie technickej 
dokumentácie 

Poskytnutie 
súčinnosti: 

T+3W 

 

Dodanie 
riešenia: 
T+4W 

7) Zabezpečí podmienky pre realizáciu integračných a 
akceptačných testov vo svojom prostredí v termíne 
dohodnutom oboma stranami v súlade s harmonogramom 

V prípade nezrealizovania upgrade 
a pripravenosti riešenia RA tak, ako 
vyplýva zo špecifikácie v Prílohe č. 1, 
bude dodávané riešenie plne 
akceptované voči simulovanému 
prostrediu RA. Simuláciu riešenia RA 
vytvorí Zhotoviteľ na svoje náklady. 
Simulácia nevyžaduje dodatočný 
hardvér – bude nainštalovaná na 
rovnakých serveroch ako dodávané 
riešenie. Objednávateľ poskytne 

súčinnosť pri vytvorení simulovaného 
prostredia v rozsahu: 

 poskytnutie servera pre 
sprevádzkovanie simulácie RA (napr. 
vo virtualizovanom prostredí) 

 konfigurácie sieťovej infraštruktúry 
pre zabezpečenie komunikácie EAC 
MW Servera so simulátorom RA. 

V prípade nezabezpečenia komponentu 
Web Signer .NET pre platformu Windows 
tak, ako vyplýva zo špecifikácie v Prílohe 
č. 1, bude dodávané riešenie plne 
akceptované voči simulovanému 
prostrediu komponentu Web Signer. 
Simuláciu komponentu Web Signer 
vytvorí Zhotoviteľ. 

1.3 
Školenie administrátorov a operátorov pre 
riešenie 

Poskytnutie 
súčinnosti: 

T+4W 

 

Dodanie 
riešenia: 
T+5W 

8) Poskytne miestnosti a techniku (napr. projektor) na 
realizáciu školení 

9) Navrhne harmonogram školení s ohľadom na organizačné 
možnosti Objednávateľa aj Zhotoviteľa 

10) Zabezpečí prítomnosť administrátorov a operátorov na 
školení v dohodnutých termínoch 
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1.4 
Podpora pri nasadení APV do produkčnej 
prevádzky 

Poskytnutie 
súčinnosti: 

T+5W 

 

Dodanie 
riešenia: 
T+6W 

11) Zabezpečí rollout /inštaláciu dodaného riešenia na pracovné 
stanice jednotných pracovísk 

12) Zabezpečí nastavenie sieťovej infraštruktúry podľa 
požiadaviek zhotoviteľa pre zabezpečenie potrebnej 
konektivity 

13) Umožní prístup pracovníkom Zhotoviteľa k technickej 
infraštruktúre (zariadeniam, serverom, systémom a 
aplikáciám) za účelom inštalácie riešenia do produkčného 
prostredia na strane serverov za predpokladu, že pracovníci 
Zhotoviteľa splnia podmienky bezpečnostnej previerky podľa 
interných predpisov objednávateľa 

 

1.5 
Podpora počas produkčnej  prevádzky 
systému po dobu dvoch týždňov 

Poskytnutie 
súčinnosti: 

T+7W 

 

Dodanie 
riešenia: 
T+10W 

14) Umožní prístup pracovníkom Zhotoviteľa na pracoviská 
Objednávateľa, za účelom umožnenia Zhotoviteľovi 
poskytovať požadovanú podporu prevádzky za predpokladu, 
že pracovníci Zhotoviteľa splnia podmienky bezpečnostnej 
previerky podľa interných predpisov objednávateľa 

15) Umožní prístup pracovníkom Zhotoviteľa k technickej 
infraštruktúre (zariadeniam, serverom, systémom a 
aplikáciám) za účelom umožnenia Zhotoviteľovi poskytovať 
požadovanú podporu prevádzky za predpokladu, že 
pracovníci Zhotoviteľa splnia podmienky bezpečnostnej 
previerky podľa interných predpisov objednávateľa 
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APV pre online vydávanie a obnovu certifikátov s QES EAC profilom viazaného na platformu Windows 

2.1 

Dodávka APV pre online vydávanie a 
obnovu certifikátov s QES EAC profilom 
pre Windows platformu s integráciou .NET 
komponentu tretej strany pre podpisovanie 

Poskytnutie 
súčinnosti: 

T+10W 

 

Dodanie 
riešenia: 
T+11W 

16) Zabezpečí nastavenie sieťovej infraštruktúry podľa 
požiadaviek zhotoviteľa pre zabezpečenie potrebnej 
konektivity 

17) Umožní prístup pracovníkom Zhotoviteľa na pracoviská 
Objednávateľa, za účelom inštalácie riešenia do 
testovacieho prostredia za predpokladu, že pracovníci 
Zhotoviteľa splnia podmienky bezpečnostnej previerky podľa 
interných predpisov Objednávateľa 

18) Umožní prístup pracovníkom Zhotoviteľa k technickej 
infraštruktúre (zariadeniam, serverom, systémom a 
aplikáciám) za účelom inštalácie riešenia do testovacieho 
prostredia za predpokladu, že pracovníci Zhotoviteľa splnia 
podmienky bezpečnostnej previerky podľa interných 
predpisov Objednávateľa 

 

2.2 
Vykonanie integračných a akceptačných 
testov a odovzdanie technickej 
dokumentácie 

Poskytnutie 
súčinnosti: 

T+12W 

 

Dodanie 
riešenia: 
T+13W 

19) Zabezpečí podmienky pre realizáciu integračných a 
akceptačných testov vo svojom prostredí v termíne 
dohodnutom oboma stranami v súlade s harmonogramom 

V prípade nezrealizovania upgrade 
a pripravenosti riešenia RA tak, ako 
vyplýva zo špecifikácie v Prílohe č. 1, 
bude dodávané riešenie plne 
akceptované voči simulovanému 
prostrediu RA v zmysle bodu 1.2 vyššie. 

2.3 
Školenie administrátorov a operátorov pre 
riešenie 

Poskytnutie 
súčinnosti: 

T+13W 

 

Dodanie 
riešenia: 
T+14W 

20) Poskytne miestnosti a techniku (napr. projektor) na 
realizáciu školení 

21) Navrhne harmonogram školení s ohľadom na organizačné 
možnosti Objednávateľa aj Zhotoviteľa 

22) Zabezpečí prítomnosť administrátorov a operátorov na 
školení v dohodnutých termínoch 
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2.4 
Podpora pri nasadení APV do produkčnej 
prevádzky a základný monitoring 

Poskytnutie 
súčinnosti: 

T+14W 

 

Dodanie 
riešenia: 
T+15W 

23) Zabezpečí nastavenie sieťovej infraštruktúry podľa 
požiadaviek zhotoviteľa pre zabezpečenie potrebnej 
konektivity 

24) Umožní prístup pracovníkom Zhotoviteľa na pracoviská 
Objednávateľa  za účelom inštalácie riešenia do 
produkčného prostredia za predpokladu, že pracovníci 
Zhotoviteľa splnia podmienky bezpečnostnej previerky podľa 
interných predpisov objednávateľa 

25) Umožní prístup pracovníkom Zhotoviteľa k technickej 
infraštruktúre (zariadeniam, serverom, systémom a 
aplikáciám) za účelom inštalácie riešenia do produkčného 
prostredia za predpokladu, že pracovníci Zhotoviteľa splnia 
podmienky bezpečnostnej previerky podľa interných 
predpisov objednávateľa 

 

2.5 
Vykonanie záťažových testov a podpora 
počas produkčnej prevádzky systému po 
dobu dvoch týždňov 

Poskytnutie 
súčinnosti: 

T+16W 

 

Dodanie 
riešenia: 
T+19W 

26) Umožní prístup pracovníkom Zhotoviteľa na pracoviská 
Objednávateľa, za účelom umožnenia Zhotoviteľovi 
poskytovať požadovanú podporu prevádzky za predpokladu, 
že pracovníci Zhotoviteľa splnia podmienky bezpečnostnej 
previerky podľa interných predpisov objednávateľa 

27) Umožní prístup pracovníkom Zhotoviteľa k technickej 
infraštruktúre (zariadeniam, serverom, systémom a 
aplikáciám) za účelom umožnenia Zhotoviteľovi poskytovať 
požadovanú podporu prevádzky za predpokladu, že 
pracovníci Zhotoviteľa splnia podmienky bezpečnostnej 
previerky podľa interných predpisov objednávateľa 

28) Objednávateľ poskytne súčinnosť Zhotoviteľovi pri realizácii 
záťažových testov spôsobom a v takom rozsahu ako je 
potrebné na zrealizovanie testov v súlade so špecifikáciou 
uvedenou v kap. 2.4 v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy 
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Multiplatformové APV pre online vydávanie a obnovu certifikátov s QES EAC profilom 

3.1 

Dodávka APV pre online vydávanie a 
obnovu certifikátov s QES EAC profilom 
pre Windows platformu s integráciou C++ 
komponentu tretej strany pre podpisovanie 

Poskytnutie 
súčinnosti: 

T+19W 

 

Dodanie 
riešenia: 
T+20W 

29) Umožní prístup pracovníkom Zhotoviteľa na pracoviská 
Objednávateľa, za účelom inštalácie riešenia do 
testovacieho prostredia za predpokladu, že pracovníci 
Zhotoviteľa splnia podmienky bezpečnostnej previerky podľa 
interných predpisov objednávateľa 

30) Umožní prístup pracovníkom Zhotoviteľa k technickej 
infraštruktúre (zariadeniam, serverom, systémom a 
aplikáciám) za účelom inštalácie riešenia do testovacieho 
prostredia za predpokladu, že pracovníci Zhotoviteľa splnia 
podmienky bezpečnostnej previerky podľa interných 
predpisov objednávateľa 

 

3.2 
Dodávka APV pre online vydávanie a 
obnovu certifikátov s QES EAC profilom 
pre Linux a macOS platformu  

Poskytnutie 
súčinnosti: 

T+19W 

 

Dodanie 
riešenia: 
T+20W 

31) Umožní prístup pracovníkom Zhotoviteľa na pracoviská 
Objednávateľa, za účelom inštalácie riešenia do 
testovacieho prostredia za predpokladu, že pracovníci 
Zhotoviteľa splnia podmienky bezpečnostnej previerky podľa 
interných predpisov objednávateľa 

32) Umožní prístup pracovníkom Zhotoviteľa k technickej 
infraštruktúre (zariadeniam, serverom, systémom a 
aplikáciám) za účelom inštalácie riešenia do testovacieho 
prostredia za predpokladu, že pracovníci Zhotoviteľa splnia 
podmienky bezpečnostnej previerky podľa interných 
predpisov objednávateľa 
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3.3 
Vykonanie integračných a akceptačných 
testov a odovzdanie technickej 
dokumentácie 

Poskytnutie 
súčinnosti: 

T+21W 

 

Dodanie 
riešenia: 
T+22W 

33) Zabezpečí podmienky pre realizáciu integračných a 
akceptačných testov vo svojom prostredí v termíne 
dohodnutom oboma stranami v súlade s harmonogramom 

V prípade nezabezpečenia upgrade 
a pripravenosti riešenia RA tak, ako 
vyplýva zo špecifikácie v Prílohe č. 1, bude 
dodávané riešenie plne akceptované voči 
simulovanému prostrediu RA v zmysle 
bodu 1.2 vyššie. 

 

V prípade nezabezpečenia komponentu 
Web Signer C++ pre platformy Windows, 
Linux a macOS, ako vyplýva zo 
špecifikácie v Prílohe č. 1, bude dodávané 
riešenie plne akceptované voči 
simulovanému prostrediu komponentu 
Web Signer. Simuláciu komponentu Web 
Signer vytvorí Zhotoviteľ. 

3.4 
Školenie administrátorov a operátorov pre 
riešenie 

Poskytnutie 
súčinnosti: 

T+22W 

 

Dodanie 
riešenia: 
T+23W 

34) Poskytne miestnosti a techniku (napr. projektor) na 
realizáciu školení 

35) Navrhne harmonogram školení s ohľadom na organizačné 
možnosti Objednávateľa aj Zhotoviteľa 

36) Zabezpečí prítomnosť administrátorov a operátorov na 
školení v dohodnutých termínoch 

 

3.5 
Podpora pri nasadení APV do produkčnej 
prevádzky  

Poskytnutie 
súčinnosti: 

T+23W 

 

Dodanie 
riešenia: 
T+24W 

37) Umožní prístup pracovníkom Zhotoviteľa na pracoviská 
Objednávateľa, za účelom inštalácie riešenia do 
produkčného prostredia za predpokladu, že pracovníci 
Zhotoviteľa splnia podmienky bezpečnostnej previerky podľa 
interných predpisov objednávateľa 

38) Umožní prístup pracovníkom Zhotoviteľa k technickej 
infraštruktúre (zariadeniam, serverom, systémom a 
aplikáciám) za účelom inštalácie riešenia do produkčného 
prostredia za predpokladu, že pracovníci Zhotoviteľa splnia 
podmienky bezpečnostnej previerky podľa interných 
predpisov objednávateľa 
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3.6 
Podpora počas produkčnej  prevádzky 
systému po dobu dvoch týždňov 

Poskytnutie 
súčinnosti: 

T+25W 

 

Dodanie 
riešenia: 
T+28W 

39) Umožní prístup pracovníkom Zhotoviteľa na pracoviská 
Objednávateľa, za účelom umožnenia Zhotoviteľovi 
poskytovať požadovanú podporu prevádzky za predpokladu, 
že pracovníci Zhotoviteľa splnia podmienky bezpečnostnej 
previerky podľa interných predpisov objednávateľa 

40) Umožní prístup pracovníkom Zhotoviteľa k technickej 
infraštruktúre (zariadeniam, serverom, systémom a 
aplikáciám) za účelom umožnenia Zhotoviteľovi poskytovať 
požadovanú podporu prevádzky za predpokladu, že 
pracovníci Zhotoviteľa splnia podmienky bezpečnostnej 
previerky podľa interných predpisov objednávateľa 

 

3.7 

Dodávka riešenia pre monitoring 
výkonnosti v reálnom čase s plnou 
integráciou do systému Elasticsearch / 
Kibana prevádzkovaného Objednávateľom 

Poskytovanie 
súčinnosti: 
od T+29W 
do T+33W 

 

Dodanie 
riešenia: 
T+33W 

41) Umožní prístup pracovníkom Zhotoviteľa na pracoviská 
Objednávateľa  za účelom inštalácie riešenia do cieľového 
prostredia za predpokladu, že pracovníci Zhotoviteľa splnia 
podmienky bezpečnostnej previerky podľa interných 
predpisov objednávateľa 

42) Umožní prístup pracovníkom Zhotoviteľa k technickej 
infraštruktúre (zariadeniam, serverom, systémom a 
aplikáciám) za účelom inštalácie riešenia do cieľového 
prostredia za predpokladu, že pracovníci Zhotoviteľa splnia 
podmienky bezpečnostnej previerky podľa interných 
predpisov objednávateľa 

43) Poskytne súčinnosť Zhotoviteľovi pri dodávke a integrácii 
riešenia monitoringu do systému Elasticsearch / Kibana 
prevádzkovaného Objednávateľom spôsobom a v takom 
rozsahu ako je potrebné na zrealizovanie monitoringu 
v súlade so špecifikáciou uvedenou v kap. 2.5.2 v Prílohe č. 
1 tejto Zmluvy 

44) Zabezpečí nastavenie sieťovej infraštruktúry podľa 
požiadaviek zhotoviteľa pre zabezpečenie potrebnej 
konektivity 

 

 

„T“  - sa rozumie deň kedy nadobudne zmluva platnosť 

„W“ – sa rozumie jeden kalendárny týždeň  
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Príloha č.5 – Zoznam subdodávateľov 

 

 

p. č. Obchodný názov subdodávateľa Osoba oprávnená konať 

1. 

Transen, spol. s r.o.  

Dobšinského   1598/16, Žilina 010 08 

IČO: 36 390 721 

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.  

Konateľ: 

Vladimíra Vančová 

Dobšinského   1598/16, Žilina 010 08 

2. 

RNDr. Peter Tomčík – SOFTRAIN 

M. R. Štefánika 23 

934 01  LEVICE 

IČO: 119 88 363 

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.  

Konateľ: 

RNDr. Peter Tomčík 

M. R. Štefánika 23, 934 01  LEVICE 

3. 

TeleVox, spol. s.r.o. 

Vojtecha Spanyola 1736/37 

010 01 Žilina 

IČO: 36 368 717 

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.  

Konateľ: 

Ing. Peter Paralič 

Gemerská   1775/3, Žilina 010 08 
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Id Služba Popis Časové krytie 

0 Kontaktné centrum 
a reporting  

Jednotný kontakt pre zákazníka 24x7 

Mesačný reporting, tvorba štatistík o poskytovaných SLA službách, vyhodnocovanie KPI Mesačne 

1 Monitoring a profylaktika 
prevádzky a požiadavky na 
službu 
 

Súbor opatrení a metód systematickej starostlivosti na zabránenie vzniku incidentu 24x7 

- analýza a vyhodnocovanie logov 

o vyhodnocovanie a identifikácia potenciálnych rizík ešte pred ich prejavením na funkčnosti systému 

o identifikácia problémov, chýb alebo hrozieb: 

 nadmerná záťaž,  

 nestabilita, 

 bezpečnostná hrozba 

o identifikácia iných problémov: 

 identifikácia incidentov spôsobených treťou stranou 

- Metodická podpora – konzultácie 

- Konzultácie tretím stranám pri integrácii na systém  

- Podpora prevádzky pri potrebe zmien v inštalácii, konfigurácii a registrácii komponentov 

- Oprava Incidentov  spôsobených Objednávateľom 

- Vypracovanie a realizácia štandardizovaných a jednorazových výstupov, procedúr a dát a ostatných služieb pre 

zabezpečenie operatívnych požiadaviek súvisiacich s prevádzkou systému 

- Školenie pracovníkov koncového zákazníka (MV SR) 

Denne 

2 Riešenie Incidentu / Problému 
nad rámec záruky definovanej 
v Článku XII. Zmluvy 

Pohotovostný kontakt pre príjem hlásených incidentov z kontaktného centra 24x7 

- Analýza - preskúmanie a diagnostika 

- Klasifikácia priority incidentu / defektu, kategorizácia 

služby 

o Kritický incident: stav, ktorý spôsobí úplný výpadok 

prevádzky a funkčnosti systému resp. jeho činnosť 

je obmedzená do takej miery, že nie je možné jeho 

plnohodnotné používanie 

o Nekritický incident: stav, ktorý nijako neohrozuje 

prevádzku a funkčnosť systému 

- Úplné vyriešenie, v prípade potreby aj upgrade/ update 

riešenia (zostavenie verzie, build a release proces, 

testovanie, nasadzovanie do prevádzkových prostredí) 

- Uzavretie 

Kritické incidenty:  

- čas odozvy 15 min.,  

- návrh riešenia do 1h,  

- doba obnovenia služby (RTO) do 6h 

 

Nekritické incidenty:  

- čas odozvy 15 min.,  

- návrh riešenia do 72h,  

- úplné vyriešenie a nasadenie v rámci 

dohodnutého release 
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3 Podpora pre udržiavanie 
systému up-to-date 

- Pravidelné regresné testy klientskych komponentov s novými verziami operačných systémov a prehliadačov 

- Identifikácia potreby aktualizácie verzií použitých knižníc (napr. v dôsledku implementovaných bezpečnostných 

záplat a optimalizácií) 

- Implementácia upgrade / update klientskych komponentov pre nové verzie operačných systémov a prehliadačov 

v prípade, že v rámci regresných testov bola zistená nekompatibilita (udržiavanie SW up-to-date s verziami OS 

a prehliadačov na mesačnej báze) 

- Implementácia upgrade / update aplikačných komponentov s novými verziami použitých knižníc v prípade, že 

bola identifikovaná takáto potreba (napr. z dôvodu bezpečnostných hrozieb) 

- Implementácia upgrade / update v prípade, že si to vyžiada riešenie problému prípadne výsledok analýzy 

mesačnej profylaktiky 

- Upgrade / update – zostavenie verzie, build a release proces, testovanie, nasadzovanie do prevádzkových 

prostredí 

Mesačne 
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Príloha č. 7 - Základný návrh technickej infraštruktúry APV 

pre online zavedenie QES EAC certifikovaného profilu do eID 

kariet a online vydávanie a obnovu certifikátov v čipe eID 

karty 

1 Úvod 
Tento dokument obsahuje základný návrh technickej infraštruktúry APV pre online zavedenie QES EAC 

certifikovaného profilu do eID kariet a online vydávanie a obnovu certifikátov v čipe eID karty. 

1.1 Predpoklady pre návrh architektúry 
Technická Infraštruktúra pre dodávané APV bude budovaná vo vládnom cloude v dátovom centre MV 

SR. 

MV SR má k dispozícii 2 HSM, ktoré boli zakúpené pre vybudovanie funkcionality pre eID autentifikáciu v 

cloude. HSM majú dostatočnú výpočtovú kapacitu a preto ich môže využívať aj nové riešenie dodávané 

na základe tejto Zmluvy. Sieťové HSM moduly teda budú zdieľané medzi funkcionalitou pre eID 

autentifikáciu a funkcionalitou pre online obnovu certifikátov v eID kartách. 

1.2 Predpoklady pre dimenzovanie výkonu 
Pri dimenzovaní výkonu dodávaného riešenia je nutné zohľadniť nasledujúce – návrh musí počítať s 

výkonným systémom, ktorý bude v budúcnosti slúžiť približne pre 4,5 milióna občanov. Aktuálne je 

vydaných viac ako 2,5 milióna kariet, pričom z nich len 30 tisíc má vydané certifikáty. V uvedených 2,5 

milióna vydaných kariet je ďalej asi 270-300 tisíc s revokovanými starými 2048 bitovými certifikátmi – ich 

držitelia si pravdepodobne budú chcieť certifikáty obnoviť hneď, ako bude táto možnosť dostupná. Ďalej, 

každý mesiac sa vydáva cca 40 – 50 tisíc eID kariet pre potenciálnych nových používateľov 

eGovernmentu. S ohľadom na strategický plán štátu v oblasti rozvoja eGovernmentu je nutné počítať, že 

budú stále pribúdať ľudia, ktorý budú chcieť využívať možnosť elektronickej komunikácie so štátom.  

Taktiež je nutné zohľadniť, že od júla bude už aj pre fyzické osoby, živnostníkov, komunikácia s daňovým 

úradom povinne elektronická. Ide o skupinu približne cca 200 tisíc ľudí. Na zaregistrovanie sa na portál 

finančnej správy sa vyžaduje autorizácia QESom, preto certifikáty potrebujú.  

Z uvedeného sa dá očakávať, že po spustení dodávanej funkcionality vznikne veľký nápor na systém, 

keď sú identifikované minimálne tri skupiny ľudí, ktorí si budú chcieť vydať nové certifikáty na diaľku 

- 270 až 300 tisíc ľudí, ktorým boli revokované 2048 bitové certifikáty a neboli si ich ešte obnoviť  

- cca 200 tisíc živnostníkov, ktorí musia od 1.7.2018 s daňovým úradom povinne komunikovať 

elektronicky  

- ľudia, ktorí chcú začať eGovernment používať, tvorení zo skupiny 2,5 milióna občanov, ktorí už 

dnes eID majú a tiež zo skupiny 40-50 tisíc občanov mesačne, ktorí dostanú nové eID 

Tiež je nutné do budúcnosti počítať s prechodom na kryptografiu eliptických kriviek pre QES, keď sa 

nápor môže zopakovať. 
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2 Návrh infraštruktúry pre produkčné prostredie 

2.1 Cieľová architektúra  
Nasledujúca tabuľka obsahuje základné princípy návrhu technickej architektúry dodávaného riešenia 

Parameter Popis 

Enterprise architektúra Multiserverový viacvrstvový systém s dedikovaným manažment serverom. 
Komponenty systému budú rozdelené do nasledovných vrstiev 

- Komunikačné servery (min 2) 
- Aplikačné servery (min 4) 
- Sieťové HSM moduly (min 2) 
- Manažment server (1) 

Paralelné spracovanie 
a škálovateľnosť 
výkonu 

Servery budú usporiadané do klastrov, zvyšovanie celkovej výpočtovej 
výkonnosti systému bude možné realizovať pridávaním ďalších aplikačných 
serverov do klastra. Všetky komponenty systému budú implementované 
redundantne a v prípade výpadku jedného komponentu prevezmú na seba 
činnosť ostatné komponenty bez prerušenia prevádzky. Požiadavky 
z klientov budú spracovávané paralelne v nezávislých vláknach. 

Virtualizácia Servery na komunikačnej, aplikačnej a manažment vrstve budú inštalované 
ako virtuálne servery v prostredí vládneho cloudu v dátovom centre MV SR 
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3 Návrh architektúry 
Na nasledujúcej schéme ja znázornený návrh cieľovej technickej architektúry: 

 

3.1 Popis 
Systém bude budovaný vo vládnom cloude MV SR, pričom v cloude budú virtualizované servery na 

komunikačnej, aplikačnej a manažment úrovni. Komunikačné servery budú umiestnené vo vrstve DMZ, 

aplikačné servery a manažment server budú umiestnené vo vrstve V1. Sieťové HSM sú fyzické 

zariadenia. Tie budú v rámci DC umiestnené tak, aby s nimi aplikačné servery mohli bezproblémovo 

a veľmi rýchlo komunikovať, s latenciou komunikácie pod 1ms. Systém bude mať v každom HSM module 

vyhradený svoj vlastný a izolovaný HSM slot. Systém bude mať v HSM uložené terminálové certifikáty 

s príslušnými kľúčmi, ktoré umožnia do eID kariet cez EAC zavádzať nové aplikácie (v tomto prípade 

certifikovanú aplikáciu QES EAC) a nové certifikáty. 

HSM serveryRegistračná 
autorita

    DVCA
Systémy mimo Cloud

Vládny Cloud

DC Tajov (MV SR)

Servery aplikačného klastra EAC 
MW

IS SA eID
DC Račianska 

(MV SR)

Komunikačné servery

V
rs

tv
a 

D
M

Z
V

rs
tv

a 
V

1

Internet MV Net

Občan Jednotné pracovisko

Fyzický 
server

Virtuálny 
server

Komunikácia

Mgmt 
Server
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3.1.1 Parametre serverov 
Predbežný návrh parametrov virtuálnych serverov je nasledovný: 

Servery Označenie 
v katalógu služieb 

OS Počet Parametre podľa katalógu 

Komunikačné 
servery 

Large Windows 2 4 x VCPU, 16GB RAM, 100GB system 
disk Tier 2 

Aplikačné servery 
EAC MW  

X Large Windows 4 8 x VCPU, 32GB RAM, 128GB system 
disk Tier 2 

Manažment 
server 

Medium + ext. disk 
Tier 2 

Windows 1 2 x VCPU, 8GB RAM, 80GB system 
disk Tier 2 + 200GB ext. disk Tier 2 

 

Objednávateľ má k dispozícii sieťové HSM Thales nShield Connect 500+ s licenciou na ECC. Tieto 

zariadenia majú akcelerátor na operácie s eliptickými krivkami a pre ECDSA na 256 bitovej ECC krivke 

dosahujú výkon viac ako 500 podpisov/s. Z pohľadu klientskych HSM licencií je nutné zabezpečiť, aby bol  

pre HSM moduly zakúpený dostatočný počet licencií pre prístupy z jednotlivých aplikačných serverov. 

Celkovo bude potrebné, aby Objednávateľ zabezpečil po 8 klientskych licencií na každé HSM (5 pre 

servery z prod. a 3 pre servery z test. prostredia). Pozn.: V cene HSM sú štandardne zahrnuté 3 licencie, 

čiže na každé HSM treba dokúpiť po 5 licencií. 

Predpokladaný výkon takto navrhnutého systému je: 

Max. počet ukončených procesov upgradu eID a vydania certifikátov za hodinu 11 520 

Systém je navrhnutý tak, že jeho výkon je škálovateľný. V prípade potreby môže byť výkon zvýšený 

pridaním nových serverov do aplikačného klastra. 

Detailná špecifikácia technickej architektúry bude poskytnutá v rámci projektovej realizácie. 

3.1.2 Prehľad komunikácie 
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad komunikačných tokov systému: 

Zdroj Cieľ Účel / popis  Protokol 

Vonkajšie prístupy  

PC používateľa 
z Internetu 

EAC MW Server Online zavedenie aplikácie QES EAC do 
eID a vydanie certifikátov do eID 

https / PAOS 

PC pracovník RA / 
JP zo siete MV Net 

EAC MW Server Online zavedenie aplikácie QES EAC do 
eID a vydanie certifikátov do eID 

https / PAOS 

Systémová komunikácia 

Mgmt Server DVCA Vydanie a obnova terminálových 
certifikátov umožňujúcich online zavedenie 
QES EAC aplikácie do eID a online vydanie 
certifikátov do eID 

http 

Mgmt Server Sieťové  HSM Manažment terminálových certifikátov 
v HSM pre online obnovu certifikátov v eID 

Proprietary 

EAC MW Server Sieťové  HSM Kryptografické operácie pre vytvorenie EAC 
komunikácie s eID kartou za účelom 
zavedenia QES EAC aplikácie do eID 
a obnovy certifikátov v eID 

Proprietary 

EAC MW Server IS SA eID Overenie platnosti dokladov pre 
elektronickú identifikáciu 

http / SOAP 

EAC MW Server Registračná 
autorita 

Online obnova certifikátov v eID – 
interakcia z klienta a sprostredkovanie 
komunikácie podpisovacej aplikácie 

https / SOAP 

Registračná 
autorita 

EAC MW Server Online obnova certifikátov v eID – 
komunikácia so vzdialenou kartou cez EAC 
tunel 

https / SOAP 

Detailná špecifikácia komunikačných tokov bude poskytnutá v rámci projektovej realizácie. 
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3.2 Testovacie prostredie 
Na nasledujúcom obrázku je znázornený návrh architektúry pre testovacie prostredie: 

 

3.2.1 Popis 
Testovacie prostredie bude, rovnako ako produkčné, budované vo vládnom cloude v DC Tajov. 

Technická architektúra bude obdobná produkčnej architektúre, avšak bude použitý menší počet serverov 

a ich výkon bude slabší. Fyzické HSM budú použité tie isté, ako HSM v produkčnom prostredí, avšak 

testovacie systémy budú mať v HSM samostatné a izolované HSM sloty.  

V prípade nedostupnosti (neexistencie) testovacieho prostredia IS SA bude v testovacej prevádzke 

synchronizácia s IS SA vypnutá. 

HSM serveryRegistračná 
autorita

    DVCA
Systémy mimo Cloud

Vládny Cloud

DC Tajov (MV SR)

Servery aplikačného klastra EAC 
MW

IS SA eID
DC Račianska 

(MV SR)

Komunikačné servery

V
rs

tv
a 

D
M

Z
V

rs
tv

a 
V

1

Internet MV Net

Občan Jednotné pracovisko

Fyzický 
server

Virtuálny 
server

Komunikácia

Mgmt 
Server

TEST TEST

TEST

TESTTEST TEST

TEST
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V prípade nedostupnosti (neexistencie) testovacieho prostredia RA bude v testovacej prevádzke 

vydávanie certifikátov do eID bežať voči simulátoru RA. Ten bude nainštalovaný na niektorom zo 

serverov testovacieho prostredia, napr. na manažment serveri. 

3.2.2 Parametre serverov 
Predbežný návrh parametrov virtuálnych serverov pre testovacie prostredie je nasledovný: 

Servery Označenie 
v katalógu služieb 

OS Počet Parametre podľa katalógu 

Komunikačné 
servery 

Small Windows 2 1 x VCPU, 4GB RAM, 40GB system 
disk Tier 2 

Aplikačné servery 
EAC MW  

Medium Windows 2 2 x VCPU, 8GB RAM, 80GB system 
disk Tier 2 

Manažment 
server 

Small + ext. disk 
Tier 2 

Windows 1 1 x VCPU, 4GB RAM, 40GB system 
disk Tier 2 + 100GB ext. disk Tier 2 

Systém v testovacom prostredí bude používať tie isté HSM ako systém v produkčnom prostredí.  

Priestory v HSM pre testovacie a pre produkčné prostredie však budú od seba bezpečným spôsobom 

oddelené prostredníctvom samostatných HSM slotov. 

Detailná špecifikácia technickej architektúry bude poskytnutá v rámci projektovej realizácie. 

3.2.3 Prehľad komunikácie 
Pre testovacie prostredie budú definované obdobné komunikačné toky ako pre produkčné prostredie, 

avšak tie budú smerované na príslušné testovacie prostredia. 

Detailná špecifikácia komunikačných tokov bude poskytnutá v rámci projektovej realizácie. 
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