
ČESKY telekomunikační URAĎ

KAKTUS Software, spol. s r.o. 
Semilská 181/2 
197 00 Praha 9

OBJEDNÁVKA

Číslo 483/2021-623

Dodávku zašlete :
Český telekomunikační úřad 
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 
adresa pro doručování písemností 
poštovní přihrádka 02 
225 02 Praha 025

Bankovní spojení: 
Učet: ICO: 70106975 

DIČ: CZ 70106975
Dodávku fakturujte včetně DPH 
Fakturu zašlete dvojmo :
Český telekomunikační úřad 
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 
adresa pro doručování písemností 
poštovní přihrádka 02 
225 02 Praha 025

Objednaný materiál, opravy a služby

Objednáváme u Vás;

■ Realizace úprav a rozvoje systému ESD 2020
(Servisní smlouva č. CTU/2021_044)
Realizace požadavků odboru O 610 na rozšíření funkcionality systému 
ESD 2020 v rozsahu 59 člověkohodin á 1500,00Kč bez DPH.

■ Nasazení na testovací prostředí: 17.9.2021, 2 týdny testování.
■ Přehled požadavků je uveden v Příloze objednávky.

Maximální cena včetně DPH 107 085,00 Kč

Množství

V................................. dne ..................  2021.
Vyřizuje ..........................  tel.........................

V Praze dne 13.9.2021 
Vyřizuje: 

Razítko a podpis dodavatele: Razítko a podpis objednavatele:

český telekomunikačnl/lřad 

poštqy^ii přjjuádka-el

Irigffiad^
ředfel odboru inform^Kky



ID Odkaz na HD Název požadavku Stručný popis ČTU Nacenéní

49067 https://hetpdesk.kswr.cz/Form/Detail/Ticket/49067 

49289 https://helpdesk.kswr.cz/Form/0etail/Ticket/49289

49350 https://helpdesk.kswr.cz/Form/Detail/Ticket/49350

68973 https://hetpdesk.kswr.cz/Form/Detail/Ticket/68973

108522 https://helpdesk.kswr.cz/Form/Detail/Ticket/108522

TS05 - TC05.06 krok 14: Chyba při 
Importu
TC20_02 Krok 7 Přehlednost 
záložky "práva"

TC07_01 Krok 5: Výběr 
formuláře/ú 
TC13_01, Krok 6: modul 
Komunikace, submodul Dopisy - 
Ověření správného fungování 
řazení a filtrování seznamu 
vygenerovaných dopisů: 
Překrývání kalendáře

Aplikace Povinný subjekt. 
TC06_14. Krok 13: Potvrzovací 
hlášení při odstraňování souborů

ČTÚ požaduje upravení způsobu importu do tzv. negeografických (klasických) příloh • aktuálně není možné importovat dynamické 
řádky, neboť chybí šablona s ídenty jednotlivých polí a návod (funkce dostupné v geografických přílohách).
S ohledem na sdělenou pracnost diskutovaných úprav ČTÚ navrhl jednodušší řešení a čeká se na vyjádření KSWR.
Žádost o zavedení možnosti sbalovací. resp. rozbalovací nabídky pro volby uživatelských oprávnění pro jednotlivé moduly a 
submoduly • s ohledem na rozsah oprávnění, která lze nastavit, dojde ke zlepšení přehlednosti.

Analýzy • Formulářová data • V části filtru „Výběr formuláře/ú" u položky „způsob přidělení" žádáme změnit řazení položek na 
„automaticky", „ručně", „na žádost. Dále žádáme skrývat výběrník sekcí, pokud je výše vybrán formulář, který sekce neobsahuje.

částečné zapracováno, čekáme na doplnění výběru datumu do submodulu Logování v modulu Admin, protože v něm v současné 
době zcela chybí.

Povinný subjekt • vyplňování formuláře se souborovou přílohou - Žádáme o dopracování potvrzovacího (upozorňovacího) hlášení při 
odstraňování souboru vloženého do formuláře umožňujícího vložení souborové přílohy. Hlášení se bude zobrazovat při této akci jak 
povinným subjektům, tak zaměstnancům ČTÚ.

154291 https://helpdesk.kswr.cz/Form/Oetail/Ticket/154291

154483 https://helpdesk.kswr.cz/Form/Detail/Ticket/154483

154526 https://helpde5k.kswr.cz/Form/Detail/Ticket/154526

154535 https://helpdesk.kswr.cz/Form/0etail/Ticket/154535 

154570 https://helpdesk.kswr.cz/Form/Detail/Ticket/154570

154661 https://helpdesk.kswr.cz/Form/Detail/Ticket/154661

154698 https://helpdesk.kswr.cz/Form/0etail/Ticket/154698

154713 https://helpdesk.kswr.cz/Form/Detail/Ticket/154713

TC08_08 Modul Analýzy, submodul 
Geografická data, zobrazit v mapě: 
Ověření správného fungování 
zobrazení dat nad mapou: Úprava 
terminologie v legendě

TC18_08 Krok 9: Úprava e-mailu s 
informacemi o spárování 
Zobrazení verze formuláře v jeho 
historii u akce přesunu z a do 
ARCHIVU

Nelogické řazení formulářů ve 
filtru
Zavedení potvrzovací hlášky pří 
akci "zrušit dopis"

Úprava terminologie levého sloupce legendy v mapovém výstupu.

Žádost o opravu překlepů v e-mailu zasílaném na monitoringtrhu@ctu.cz o spárování subjektu (z nezařazeného se stane "zařazený"). 
Opravu prozatím není možné otestovat, protože v testovacím prostředí jsou dočasně znepřístupněny příslušné funkce.

Doplnění verze formuláře do historie akcí s formulářem, pokud je formulář přesunut nebo vyjmut do/z Archívu (verze je aktuálně 
dostupná u ostatních akcí).
Defaultní nastavení filtru v části Přehled akcí zobrazuje v části, kde je vybírán kód formuláře, formuláře seřazené abecedně. Pokud je 
ale vybrána agenda nebo typ formuláře, seznam formulářů se změní (na rozdíl od jiných částí systému) a formuláře jsou řazeny 
nelogicky napřeskáčku. Seznam formulářů žádáme řadit od nejnovějších po nejstarší a v tomto pořadí budou formuláře setrvávat i 
při výběru jiného parametru vyhledávání.
Žádáme, aby v případě, že dopis, který je ve stavu „Koncept" nebo „K podpisu", chceme zrušit tlačítkem „ZRUŠIT" se objevila 
potvrzovací hláška, a to z důvodu, že akce zrušit dopis je nenávratná, tj. zrušený dopis se nedá již obnovit.

Aktivace přístupu do systému ESD 
- KDYNE.NET s.r.o.

Přidání možnosti změny jména k 
Žádosti o změnu příjmení

2,5

5

Při vygenerování dopisů pro ART211 se do dopisu chybně vepisuje nesprávná doručovací adresa. Při porovnání adres v ESD a v MOSS 
Chybné doručovací adresy pří genei bylo zjištěno, že v ESD se zobrazuje často neplatná adresa, která je rozdílná od doručovací adresy z MOSS 10

Žádost o přístup do ESD byla vyplněna oprávněnou osobou Magdalena Dvořáková, účet podnikatele se propsal do produkčního 
systému ESD 2.0 (jako pověřená osoba), ale přístup nelze aktivovat.
Prosím aktivujte přístup paní Dvořákové, o aktivaci nás informujte. 0,5
V návaznosti na právní úpravu zákona o elektronických komunikacích a souvisejících předpisů bude ČTÚ povinen umožnit 
oprávněným osobám pro systém ESD, které mají zřízen přístup do ESD, zažádat si také o změnu jména (aktuálně se možnost změny 
vztahuje pouze na změnu „příjmení"). Požadujeme proto tuto změnu zohlednit v těchto částech systému ESD: 1. Textová úprava v 
části Můj profil povinného subjektu. 2. Textová a funkční úprava v žádosti o změnu přístupu do systému ESD (dostupné z úvodní 
strany systému ESD). 6,5



154718 https://helpdesk.kswr.cz/Form/Detail/Ticket/154718

154722 https://helpdesk.kswr.cz/Form/Detail/Ticket/154722

154759 https://helpdesk.kswr.cz/Form/Detail/ncket/154759

49827 https://helpdesk.kswr.cz/Form/Octail/Ticket/49827 

Celkový součet

Úprava jména odesilatele 
(nickname) u e*mailových 
notifikaci

Zástupný znak 
%UZIVATEL_PROVEDL% v 
notifikaci Vrácení formuláře v 
případě automatického vrácení

Hromadné odesílání emailů

TC13_15, krok 8: Požadavek na 
změnu názvů pdf dopisů

U e-mailových notifikaci odesílaných systémem ESD žádáme zavést, aby se adresátům e-mailů zobrazoval jako odesílatel nickname 
„ESD ČTÚ". Dle sdělení O 623 je nezbytné, aby pro tyto e-maily byl nastaven tento nickname přímo v systému ESD a není ho možné 

nastavit na naší straně.

ČTÚ požaduje u notifikaci pro zaměstnance, které jsou generovány na základě akcí, které provedl automaticky systém ESO. správné 
propsání zástupného znaku %UZlVATEL_PROVEDL%. Nyní v notifikaci propsání uživatele, který provedl akci, chybí, tj. v notifikaci by 

měl být uveden jako uživatel „Systém ESD".
Zajíštit funkcionality pro hromadné rozesílání emailů tak, aby IS ESD 2020 byl schopen rozeslat více jak několik tisíc emailů a to tak, 
že bude na pozadí automaticky a po blocích emaily připravovat a následné rozesílat (předávat Exchange serveru pro odeslání). 
Velikost bloku navrhuje ČTÚ max. o 100 emailech.
Požadujeme upravit název pdf dopisu, a to podle názvu wordovského dokumentu, na základě které byl dopis vygenerován, např. 
"Žádost_ART202_BH20.pdr. Takto to nyní funguje i ve stávajícím systému ESD. Žádáme požadavek zapracovat jak pro dopisy v 

tištěné podobě, tak pro dopisy do OS. Děkujeme.

0.5

1,5

2,5
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Od: kswr.cz>
Odesláno: středa 15. září 2021 14:16
Komu:
Kopie:
Předmět: Re: Objednávka č. 483/2021-623

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Kategorie: Registr smluv; Objednavka

Dobrý den, , 
 
Potvrzuji přijetí objednávky a její plnou akceptaci dne 15.9.2021. 
 
 
S pozdravem 
 

jednatel | KSWR 
 
Na Žertvách 34 | 180 00 Praha 8 | Czech Republic 

kswr.cz 
 
 

14. 9. 2021 v 10:37, @ctu.cz>: 
 
Vážený pane , 
  
v příloze e-mailu Vám zasílám objednávku vč. přílohy.  
 
Pro účely zveřejnění v Registru smluv a požadavku právního odboru ČTÚ, prosím, o potvrzení této 
objednávky, která je přílohou e-mailu, případně stačí jako odpověď na tento e-mail sdělit: Potvrzuji 
přijetí objednávky a její plnou akceptaci dne... 
  
S přáním hezkého dne 
  

  
Český telekomunikační úřad 
Sokolovská 219, Praha 9 
Tel.:    
E-mail:  
  

 




