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Poskytovatel služby lCZ a.s.

Správce IS MV ČR, Odbor správních činností
' Objednatel Správa základních registrů

Smlouva ' Objednatel: SZR-374-75/Ř-2015

Poskytovatel: SML 038/16
|ČÍS|O RFC SZR 608

Název RFC SZR Služba konzultací při návrhu využití ROB pro globální
! architekturu lSSV

Číslo tikťtu (Service Desk) 41891 l G j'ífý

Katalogový list ROB15-01 - Objednávka

Typ odstávky ' nerelevantní

'1. Identifikace vzniku požadavku
Požadavek ŠD.

2. Zadání požadované změny
V rámci zajištění voleb jsou vedeny stálé seznamy voličů prostřednictvím jednotlivých obcí. Další
systémy zajišt'ující organizaci volem pro potřeby kandidátních listin, volebních okrsků a peticí jsou
řešeny papírovou formou a spisovou službou. Nejsou využity vazby na systém základních registrů.
Předmětem PNČ je expertní konzultace na základě které bude modifikována globální architektura
lSSV ve vazbě na data ROB, včetně případných požadavků na změnu dat ROB, zajištění vazby na
základní registry v případě centralizace stálého volebního seznamu, elektronizace v rámci
kandidátních listin a volebních komisí i zavedení nástroje ePetice a zpřístupnění informací
samotnému voliči

3. Popis zajištění realizace změny
lSSV bude pracovat s kompletním datovým obsahem ROB. Z tohoto důvodu je nutné provést
expertní konzultaci s odborníky dodavatele ROB a analyzovat dopady do systému ROB. Bude
provedena analýza draftu g|obá|ni architektury lSSV, doplněny vazby a navrhnuty nutné procesy
v ROB. Konzultace bude realizovaná architekty z řad lCZ se specializací na systémy veřejné správy.
V rámci konzultace bude doplněn dokument pokrývajÍcÍ specifikaci výše (viz bod 2). Dokument bude
průběžně konzultován a připomínkován objednatelem, než dojde k finální specifikaci a akceptaci.

4. Odhad pracnosti
ID úkol výstup md KL15-01- Cena bez DPH

1 Konzultace draftu g|obá|nÍ architektury lSSV (informační Dop|něnÍg|obá|njho
systém správy voleb) modelu

3 Modulstálého volebnIho seznamu Doplněnívazeb na
základni registry
Aktéři
Činnosti
Data
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4 Modul kandidátních listin a volebních komisí Doplnění vazeb na
základní registry
Aktéři
Činnosti
Data

5 Modul ePetice DoplněnIvazeb na
základni registry
Aktéři
Činnosti
data

6 Zapracování připomínek a akceptace

Celkem

*Celková cena konzultací s DPH je 1 096 584,28 KČ

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Realizace do 31.7.2019

6. Návrh testovacího scénáře

Nerelevantní.

7. Výstupy změnového požadavku
Revidovaný dokument Globální architektury lSSV s vazbami na ROB a další požadavky
specifikované v bodu Č.2,

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci
Potvrzení kompletnosti a kvality expertem Objednatele.

9. Požadavky na součinnosti
Průběžné konzultace nad obsahem dokumentu při jeho vytváření s pracovníky Objednatele.

10. Dopady do provozu l dopady do provozní dokumentace
Nerelevantní.
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