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SPECIFIKACE DODÁVKY 

Na základě požadavku zákazníka bude vytvořen nový Portál průkazů studentů v následujícím rozsahu: 

- Portál bude vycházet ze současné aplikace na výdej průkazů používaný ve výdejních centrech 

průkazů. Tento výdej je určen pouze pro průkazy UK. 

- Uživatelské rozhraní portál musí být responzivní pro zobrazení na mobilních telefony a malých 

displejích. Vizuál aplikace bude vhodně upraven pro korektní zobrazení na mobilních 

zařízeních. 

- Pro přihlášení se bude přihlašovat LDAP heslem pomocí brány: https://ldapuser.cuni.cz/  

- Uživatelům budou zobrazeny současně vystavené průkazy, které by bylo možné zneplatnit. 

- Uživatelům, kteří mají nárok na nový průkaz, bude umožněno si o tento průkaz přes portál 

požádat, a to nahráním osobní fotografie, výběrem typu průkazu a místa vyzvednutí průkazu. 

- Vytvořen bude nový číselník - místa pro vyzvednutí průkazu. 

- Platba za průkaz (ISIC/ALVIE/ITIC) bude probíhat přes platební bránu. Jiná možnost platby 

nebude podporována. Dodavatel zabezpečí ve spolupráci s Objednatelem integraci na platební 

bránu České spořitelny dle dostupné dokumentace1.  

- V případě nutnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů možnost tento souhlas udělit, 

případně odvolat, a to kliknutím na tlačítko v uživatelské sekci portálu (bez nutnosti dalšího 

podepisování). 

- Tisk bude probíhat standardním způsobem pomocí stávající aplikace. Buď přes hromadný tisk, 

nebo pomocí vyhledání jednotlivých požadavků na založení nových průkazů 

- V portálu budou zobrazeny dokumenty vytvořené pro uživatele. 

 

Potřebná součinnost ze strany Objednatele 

- Zpřístupnění podkladů pro integraci s platební bránou a její administrační nastavení. 

- Umožnění integrace na SSO CAS pro potřeby přihlášení do aplikace. 

- Alokace domény a její přesměrování na servery UVT, případná alokace serveru, pokud se 

nasazení na samostatnou infrastrukturu ukáže jako účelné. 

- Příprava číselníku pro výdejní místa a případně další potřebné úpravy stávajícího rozhraní. 

- Operativní konzultace, testování aplikace v průběhu akceptace. 

 

 

 

 

                                                             
1 https://www.gpwebpay.cz/downloads/GP_webpay_WS.pdf 

https://ldapuser.cuni.cz/
https://www.gpwebpay.cz/downloads/GP_webpay_WS.pdf
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NABÍDKA 

Časový harmonogram 

Milník  Termín 

1 Nasazení do pilotního provozu do 15.7.2021 
2 Nasazení do produkčního provozu do 15.8.2021 

 

Cena a fakturační podmínky 

Celková pracnost je odhadována na 30 MD. V rámci pracnosti je zahrnutý projektový management. 

Cena za 1 MD je 10.000 Kč bez DPH. Celková nabízená cena je uvedená níže. 

Položka Celková cena v Kč bez DPH 
Implementace a související úkony  300.000,- 

 
Fakturační podmínky: 

1. 60 % po dodání milníku č. 1 

2. 40 % po dodání milníku č. 2 


