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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD /ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 01-2019

Poskytovatel AUTOCONT a.s.

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

Smlouva Č. SZR-374-74/Ř-2015

Název ZP Obměna HW/SW na ZR
Číslo tiketu (ServisDesk) 1-285285391 l 35480 ('//57

Katalogový list ISZR20 l

Datum podání 10.1.2019

Priorita

1. Identifikace vzniku požadavku
Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk.

2. Zadání požadované změny
2. Vypracovat funkční specifikaci požadovaného HW/SW a roční podpory a to nejpozději do

22. 1. 2019.
3. Při technologicky neutrálním VR definovat připadnou minimálně nezbytnou součinnost

výrobce, kterou budete pro implementaci HW/SW do prostředí systému ZR potřebovat (v případě,
že se bude jednat o technologii, kterou jako dodavatelé nepodporujete).

4. Dodání HW/SW předpokládáme ve dvou etapách. Ke každé položce tedy definujte, zda jí
požadujete dodat v prvním nebo druhém termínu. Rozmezí dodávek se zatím předpokládá 2-3
měsíce.

5. Všechny údaje prosím vyplňte do již dřive používaného formuláře, který Vám bude zaslán i
emailem.

3. Popis zajištění realizace změny
Bude zpracován výstup, v rámci něho pak budou definovány funkční požadavky na HW/SW
komponenty pro doplněni systému ISZR.
Poznámky pro realizaci obecná: Bude nutné počítat s tím, že původně předaný odhad pracnosti pro
implementaci nakoupených HW/SW komponent bude nutné revidovat. Odhad byl přímo vázaný na
konkrétní technologie, v případě výběru jiných bude nutné znovu určit pracnost implementace a
definovat případné dopady do nákladů za služby podpory provozu.
Bod 3 - definice součinnosti výrobce
Definici požadavků na součinnost výrobce budeme schopni relevantně určit až v době, kdy budou
konkrétnítechnologie známy. V tuto chvíli lze pouze konstatovat, že se požadavky mohou pohybovat
mezi požadavkem na pouhé dodání technologie až po nutnost zajištění specialistů pro implementaci
a případnou podporu takových komponent.

Vzhledem k požadavkům na bezpečnost vycházejí ze Zákona č. 181/2014 Sb. (Zákon o
kybernetické bezpečnosti), kdy je Systém zařazen mezi prvky kritické informační infrastruktury a
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požadavkům na provozní spolehlivost a výkonnost systému doporučujeme dále pracovat s variantou
nákupu provozovateli doporučených konkrétních komponent. Pro potvrzení správnosti této varianty
je v tuto chvíli zpracováván znalecký posudek, jeho výstupy by měli být k dispozici maximálně v řádu
jednotek týdnů.

4. Pracnost

Činnost Pracnost
MD V KL20

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku
Odevzdání výstupu 30. 4. 2019.

6. Dopady do provozu l dopady do provozní dokumentace
žádné.

7. Návrh testovacího scénáře
V

žádné,

8. Požadavky na součinnosti
V

Zádné.

9. Výstupy změnového požadavku

Popis funkční specifikace komponent.

Schválil (poskytovatel) Schválil (objednatel)

Jméno

Datum
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