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USKVBL
ústav pro státní kontrolu 
veterinárních 
biopreparátů a léčiv

Nabídka č.:
Ze dne:
Objednávka č.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:
Poznámka:

296/F/18
 
 

 
31.7.2018

Dodavatel:
Magion systém, a.s. 
Vsetín

Věc: Objednávka

Obj'ednáváme u Vás:

Položka: Množství: Název zboží:

Objednáváme u Vás Úpravu ESS Magion.

Neplatíme náhrady za čas strávený na cestě.
Faktury za plnění zasílejte POUZE ve formě originálu, tj. opatřené jménem a podpisem odpovědné 
osoby (výstavce) u faktur zasílaných v listinné podobě poštou nebo v .pdf formátu, opatřené 
viditelným kvalifikovaným elektronickým podpisem odpovědné osoby (výstavce) u faktur zasílaných 
elektronicky (ustanovení § 34. odst.2, pís. a) Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidání hodnoty.
V případě, že faktura nebude splňovat zákonné náležitosti originálu daňového dokladu, nebude 
možné ji uhradit.

Děkuji

i Hudcova 56a I +420 541 518 210 I us^kvbl(Suskvbl.C2
USKVBL 621 00 Brno-Medlánky Datová schránka: raZaipu www.uskvbl.cz 

Česká republika

31229641/0710 
35-31229641/0710 
IČ: 00019453
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Nabídka úpravy IS Magion - Spisová služba

Administrátor datových schránek vydal upozornění, že se změní přístup do Informačního 
systému datových schránek (ISDS). Bude ukončena podpora starých verzí kryptografických 
komunikačních protokolů TLS (Transport Layer Security) ve verzi 1.0 nebo 1.1. Popis 
hlášené změny - viz https://www.datoveschrankv.info/-/konec-podporv-protokolu-tls-ve- 
verzich-l-O-a-1-1-.

Nejedná se o zákonnou úpravu, ale o změnu technologie systému ISDS v oblasti kryptografie. 
K realizaci uvedené změny v produkčním prostředí ISDS má dojít k 1. září 2018.

Firma Magion provedla podrobnou analýzu. Pracnost se jeví značná. Budeme muset prověřit 
všechny používané šifrovací protokoly a přeprogramovat přístup ze zneplatněných protokolů 
na nové. Dále je nutné promítnout úpravy v prostředí Delphi vlivem úprav webových funkcí 
administrátora ISDS, které provedl v prostředí verze Java a .NET.
A všechny naše úpravy v ESS musíme nakonec řádně otestovat přihlašováním do ISDS ze 
Spisové služby jak přes jméno a heslo, tak i pomocí přihlášení certifikátem.

Nabízíme realizaci těchto úprav v ESS za část nákladů na tyto úpravy.

Ohodnocení pracnosti:
- část analýzy 1 čd
- část úpravy programů a testování 8 čd.

Celkem 9čd

Předpokládaný termín nasazení upravené verze: během srpna 2018.

Magion system, a.s. 
Vsetín, červenec 2018



w
USKVBL
l-.-.-jvpro iníiiíVoiiíujlu 
voíí:i.iar(ifd'' 
bívípíipiíííiíi. <! kíi'.

Nabídka č.:
Ze dne:
Objednávka č.;
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:
Poznámka;

296/F/18

31.7.2018

Dodavatel:
Magion systém^ a.s. 
Vsetín

ústav pro státní kontrolu 
vetermirnlch biopreparátů a léčiv Brno

Došlo:

č.j.:

1. 08. 2018

Věc; Objednávka

Objednáváme u Vás:

Položka; Množství;

Objednáváme u Vás Úpravu ESS Magion.

Název zboží:

Neplatíme náhrady za čas strávený na cestě.
Faktury za plnění zasílejte POUZE ve formě originálu, tj. opatřené jménem a podpisem odpovědné 
osoby (výstavce) u faktur zasílaných v listinné podobě poštou nebo v .pdf formátu, opatřené 
viditelným kvalifikovaným elektronickým podpisem odpovědné osoby (výstavce) u faktur zasílaných 
elektronicky (ustanovení § 34. odst.2, pís. a) Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidání hodnoty. 
V případě, že faktura nebude splňovat zákonné náležitosti originálu daňového dokladu, nebude 
možné ji uhradit.

Děkuji 
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