Vážené kolegyně / Vážení kolegové,
v souvislosti s úpravami v oblasti Přípravy rozpočtu přikročilo Ministerstvo financí (dále MF)
k několika změnám v technické infrastruktuře IISSP. Hlavní změnou bude nasazení nové
verze Portálu IISSP, který nahradí stávající, technicky již nevyhovující prostředí Portálů IISSP.
V nastavení a funkcionalitě Portálu IISSP dochází z pohledu koncového uživatele k několika
funkčním změnám ve způsobu navigace a ke změně grafického provedení obrazovek Portálu
IISSP. Podrobný popis funkčních změn bude uveden v technické dokumentaci jednotlivých
aplikací IISSP, o jejíž publikaci budete informováni prostřednictvím webových stránek Státní
pokladny.
K nasazení uvedených změn do produktivního prostředí IISSP dojde během víkendu
6. 6. až 7. 6. 2020 včetně. Rádi bychom Vás v této souvislosti upozornili na několik dopadů,
které budou součástí aktivit zprovoznění nových funkcionalit.
Aplikace RISPR, včetně správy organizačního managementu a nastavení zastupování
v aplikacích RISPR, budou z důvodu přechodu na aktualizované aplikace v období 12. 5. 2020
až 8. 6. 2020 včetně dostupné na Portálu IISSP pouze k zobrazení a nebude v nich tedy možné
provádět žádné změny.
Provozní doba IISSP nebude dotčena, s výjimkou mimořádné odstávky, která začne
5. 6. 2020 v 19:00 hod a skončí 7. 6. 2020 ve 24:00 hod.
Dále bude v období od 26. 5. 2020 omezeno zpracování Registračních formulářů. Proto Vás
žádáme, aby Pověřené osoby ve spolupráci s Garanty za jednotlivé oblasti IISSP zaslali na MF
Registrační formuláře s nominacemi na přidělení či změnu oprávnění uživatelů IISSP,
resp. změny technických uživatelů IISSP v předstihu, a to nejpozději do 25. 5. 2020 včetně.
To neplatí pro změny uživatelů RISPR, kde byl termín pro zaslání Registračních formulářů
stanoven na 20. 5. a příslušní Garanti a Pověřené osoby o tom již byli informováni.
Registrační formuláře zaslané po tomto datu budou zpracovány až po 8. 6. 2020. V případech,
kdy by hrozilo nebezpečí z prodlení, kontaktujte Kompetenční centrum IISSP prostřednictvím
aplikace ServiceDesk IISSP.
Upozorňujeme také, že z důvodu zajištění souladu s legislativou a bezpečnostními standardy
MF dojde ke změnám v nastavení a zpracování autentizačních údajů.
Během avizované odstávky 5. – 7. 6. 2020 dojde k migraci všech uživatelských účtů
do prostředí nového Portálu IISSP. Autentizační údaje, tedy hesla uživatelů, resp. uložené
certifikáty, nebudou měněny a uživatelé je tedy použijí i pro autentizaci v novém prostředí.
Z bezpečnostních důvodů budou ale uživatelé při prvním přihlášení do Portálu IISSP požádáni
o změnu hesla. Pro uživatele autentizující se certifikátem nebude třeba provádět žádné další
aktivity.
S ohledem na aktuálně platnou legislativu také upozorňujeme, že dojde ke změně nastavení
parametrů povolených hesel, zejména je prodloužena minimální délka hesla na 17 znaků.
Spolu s nasazením nové verze Portálu IISSP dochází také ke změnám v doporučované
konfiguraci koncových stanic, zejména ve verzích podporovaných prohlížečů. Pro přístup
k funkcionalitám přípravy rozpočtu je nyní nutné využívat Microsoft Edge ve verzi založené
na jádře Chromium. Bližší informace naleznete v dokumentaci uvedené níže.

Výše popsané změny se týkají pouze Portálu IISSP a nemají dopad na webovou aplikaci
pro Zodpovědné, resp. Náhradní zodpovědné osoby Centrálního systémů účetních informací
státu (modul CSÚIS).
MF nyní dokončuje práce na dokumentaci a na popisu změn v aplikacích IISSP pro uživatele.
V nejbližší době budou uvedené materiály zveřejněny na Portálu IISSP a na webových
stránkách Státní pokladny tak, abyste se s nimi mohli v předstihu seznámit. Jedná se zejména
o následující dokumenty:


Technický manuál Příručka administrátora, která byla uveřejněna 19. 5. na webových
stránkách Státní pokladny v sekci Kompetenční centrum -> Technické informace, kde
jsou uvedeny informace pro doporučované nastavení koncové stanice uživatele,



Příručka uživatele, která bude obsahovat popis nového uživatelského prostředí
a zásady bezpečnosti při přístupu a práci v Portálu IISSP.

Všechny nezbytné informace, aktualizovaná dokumentace a probíhající aktivity budou
dostupné prostřednictvím webových stránek www.statnipokladna.cz.
Jednotlivé Garanty žádáme o předání informací všem uživatelům IISSP.
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