
SPRÁVA
^ ='""

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD/ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 04/19

Poskytovatel služby lCZ a.s.

Správce IS MV ČR, Odbor centrálních informačních systémů

jobjednatel Správa základních registrů

Smlouva Objednatel: SZR-374-75/Ř-2015

Poskytovatel: SML 038/16
Číslo RFC SZR RFC 596

Název RFC SZR Analýza obsahující rozpracování návrhů nových referenčních
údajů v rob

Číslo tiketu (Service Desk) 41575 l 4/ G )7"

Katalogový list ROB15-03 objednávka

Typ odstávky není

1. Identifikace vzniku požadavku
Požadavek v ŠD

2. Zadání požadované změny
Na základě schváleného Cňového konceptu ZR 2.0 z roku 2018 a z důvodu plnění s tím

souvisejĹcÍho vládního usnesení, požadujeme vypracování analytického dokumentu obsahujIcí
rozpracování návrhů nových referenčních údajů v rob ve spolupráci a dle případných upřesňujících
požadavků primárně ze strany OHA. Dále požadujeme poskytnutí s tím souvisejících konzultací,
které umožní vytvořit ucelený přehled hlavních požadavků na ROB ze strany VS, navrhnout jejich
řešení, analyzovat případná rizika, včetně |egis|ativních a technických omezení a prvotního návrhu
řešení. "

3. Popis zajištění realizace změny
Analýza je realizovaná experty na ZR z řad lCZ za spolupráce se zástupci uživatelů ROB (čtecí

AlSy). Vznikne dokument, pokrývající specifikaci výše (viz bod 2), který bude připomínkován a
upraven a doplněn dle následných konzultací s OHA.

4. Odhad pracnosti
ID Oblast úkol MD Cena

1 sběr požadavků schůzky s věcnými garanty

2 Úvodní Analýza Zpracováni přehledu nových ref. údajů

3 Požadavky ÓHA Zpracovat dop|ňujÍcÍana|ýzu řešení a usecasy dle
požadavků centrálního architekta na:

1. Osobní identifikátor
2. Stav
3. Certifikáty
4. Druhy pobytů a platnosti pobytů
5. Změnu struktury dokumentu
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6. DoplněnIdatových typů a současného stavu
ke všem Udajům

4 Požadavky OHA Centrální notifikační systém

5 Požadavky ÓHA Notifikace podle územní působnosti

6 Požadavky ÓHA Zpracování reklamaci údajů

7 Požadavky OHA Údaje odvozované funkcí (počítané) - zavést jako
samostatnou kategorii

Celkem 655 751 KČ bez
DPH

*Cena s dph je 793 458,71kč.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku
Analýza bude dodána do 30.6.2019

6. Návrh testovacího scénáře
není

7. Výstupy změnového požadavku
Předaný dokument s analýzou.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci
Akceptační kritéria - potvrzení kompletnosti a kvality od SZR.

9. Požadavky na součinnosti
Konzultace s OHA, editačními AlS a ostatními zúčastněnými. lCZ si zařídí součinnosti sama.

10. Dopady do provozu l dopady do provozní dokumentace
Nejsou

Schválil (dodavatel) Schválil (zákazník)

Jméno

Datum
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