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1. Identifikace vzniku požadavku
Zadání požadavku prostřednictvím Service Desk.
2. Zadání požadované změny
Od 01.01.2021 musí být rúian uzpůsoben požadavkům zákona č. 51/2020 Sb., o územně
správním členění státu, týká se dat i služeb.
Žádáme o nacenění úprav dle přiložené tabulky se zadáním.
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3. Popis realizace
Realizace změny vychází z poskytnutých XSD od správce RUIAN a požadavků na workflow těchto
služeb.

3.1 Vytvoření nových služeb
Na základě úprav XSD vnitřního rozhraní budou vytvořeny nové služby RUIAN/ISUL

Tyto služby budou realizovat novou verzi pro odpovídajĹcÍ stávající služby:

3.2 Úprava existujících editačních služeb RUIAN
Rozšiřují se struktury zpráv pro editační služby RUIAN
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3.3 Uprava exjstujÍcÍch služeb s dereferencí do RUIAN
v existujIcích publikačních službách je v případě dereference do registru RUIAN (adresní místo
nebo adresní lokality) možné v rámci volání služby volitelně čerpat i data vedená v RUIAN.
Například u služby robCtiAifo může být na výstupu služby informace z adrese pobytu z RUIAN:

V nové verzi služeb RUIAN je nová definice služby pro čerpáni této dereference z ROB.

V rámci implementace RFC bude tato definice implementována do stávajÍcÍch služeb a to tak, aby
neměla vliv na stávajÍcÍ konzumenty a současně umožnila čerpáni v nové verzi RUIAN.

výstup dotčených služeb bude upraven dle nás|edujícího příkladu:

Na vstupu služeb bude v SeznamUdaju podporována nová hodnota RUIANVerze2.0.0.

Pokud bude při volání služby uveden parametr řÍdící workflow RU/ANCti (respektive RU/ANOver),
pak:

· Po přechodnou dobu bude rozlišován požadavek na čteni dereference RUIAN v nové verzi.
Tj. pokud bude uvedena hodnota RU/ANVerze2.0.0, bude interně ISZR volat novou verzi
služby RUAIN a na výstupy bude uvádět výstup ruain z nové verze.
Pokud požadavek na novou verzi uveden nebude, bude provedeno volání stávajÍcÍ interní
služby RUAIN a výstup bude ze stávajÍcÍ verze.
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· Po ukončení přechodného období bude vždy použito volání nové verze interní služby RUIAN

a na výstupu bude vždy výstup ruian z nové verze bez ohledu na uvedení či neuvedeni
požadované verze na vstupu.

Poznámka k implementaci:
výše uvedený postup navrhujeme a důvodu jednoduchosti a konzistence chování vůči ostatním
službám eGON rozhraní.

· Jednoduchost: i v tomto případě by existovala možnost pro všechny služby provádějící
dereferenci z RUAIN vytvořit novou ,,dvojkovou" verzi služeb, ale tato varianta by znamenala
výrazný nárůst pracnosti a komplexnosti.

· Konzistence: tento přístupu je již použit například v případě služeb ROB (ROBVerzeX. Y.Z)
4. Odhad pracnosti

. .i ..Činnost ž MD
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Analýza a implementace XSD typů

Příprava nových služeb (54 služeb)

Příprava nových regresních testů

Úprava existujÍcÍch služeb (27 služeb)

Úprava existujících regresních testů

Testy funkcionality

Vytvoření dokumentace pro nové služby

Aktualizace dokumentace pro existující služby

Projektové vedení a administrativa

Celkem
Celková cena: 1 976 000 KČ bez DPH, tj. 2 390 960 KČ s DPH.

Služby definované v rámci tohoto požadavku nejsou vývojem ani technickým zhodnocením již
provozovaného systému.

Tento požadavek spadá do programu Digitální' Česko 2018+ schváleného vládou ČR, plně
é!dporuje rozvoj propojeného datového fondu a tlm přispívá k rozvoji veřejné správy jako celku
,píq'ěkt Základní registry 2.0).

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku
Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání a platným Release kalendářem.
Nasazeni aplikace ISZR do testovacího prostředí bude provedeno do 48 pracovních dnů od
objednání změny a vystaveni služeb RUIAN s uvedenými změnami na vývojové prostředí.
Termín dodáni může být prodloužen na základě zpoždění při poskytování potřebné součinnosti,
případně počtu a priorit současně zpracovávaných změnových požadavků, nejpozději však do
31.12.2020.

6. Návrh testovacího scénáře
Testovací scénáře budou vytvořeny v průběhu realizace.
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7. Výstupy změnového požadavku

- Nová verze ISZR
- Popisy služeb

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

- Aktualizace popisů služeb
- WSDL a XSD balík
- Nová verze ISZR s upravenými službami

8.2 Způsob ověření na produkci

- Ověření nelze ze strany dodavatele provést. zajistí objednatel.
9. Požadavky na součinnosti

9.1 RUIAN

- Vystavení služeb RUIAN na vnitřním rozhraní (vývojové, testovací, produkční prostředí)
- Součinnost RUIAN při testování
- Zajištění testovacích dat a scénářů ze strany RUIAN

9.2 SZR

- Koordinační práce ze strany SZR
- Součinnost při akceptaci

10. Dopady do provozu l dopady do provozní dokumentace
Nová verze ISZR s upravenými službami dle kapitoly 3. Budou vytvořeny nové služby E249<x>,
E250"x", E251, E252<X> a upravena služba E33. K těmto službám bude vytvořena/aktua/izována
dokumentace.
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