
Příloha č. l -Specifikace služby Datové platformy 

1.1. Základní informace o cílovém řešení 
Posl<ytovatel poskytne Objednateli službu datové platformy (OP), kter;) z~jisti ~polečnou l)rocesní základnu 

a technologickou platformu pro správu datových ldrojO OICT (Smart City) a HMP. Provozovatelem, 

integrátorem 

a administrátorem DP bude Poskytovatel. 

OP musí bý1 schopna zpracovávat data ze stávajících provozních data bálf, datov~ch úložišť a skladO. Dále musí 

být schopná v reálném čase zpracc.vávat datd z loT periferií, tzv. "Smart City řešeni·'. Na z~kladě těchtC> dat, 

v některých příp•dech obohacených o data ze stávajících systemů HMP. musí platform• P.fektivně řídit koncové 

aktivní ptvky systému Smart City. 

OP musí dále obsahovat efektivní rozhraní, ktert< umožní poskytnout uživatelům informace dle úrovně jejich 

oprávnění, a dovolí nad platformou vylválet institucím a široké veřejnosti vlastní aplikace. 

2. Popis cílového řešeni 

2.1. Architektura 
Datová platforma bude kombinovat data ze senzorické sítě připojené k OP, data udrtována uživateli přímo přes 

OP a data z dalšfch systému. Za data ze s<>nzoritké sítě jsou považována data, která jsou přímo zasílána do OP 

anebo jsou zasílána neplímo pře~ další systém, který není určen k primárnímu zpr~cováni d~t ze senzora. 

Naproti tomu senzory, která zasílají data do jinych systemů, typitky spravovaných MHMP nebo n~kterou 

z podlízených organizací, spadají do kategorie dal z dalšíth systém~. 
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2.2. jednotlivé části datové platformy 
2.2.1. Data ze senzorické sítě 

Jednlm ze základních zdrojů dat pro OP budou senzory, které budou zasílat data do OP přímo nebo nepřímo 

přes systém dodavatele senzorů. OP tak bude primárním úložištěm jejich dat. 

OP musí podporovat široký rozsah vstupú a umožňovat: 

• vyst~vit REST API pro jednotlivé typy senzorú 
o GET, POST a PUT metody 

o příjem dat ve formátech urlencoded (GET) a x-www-form-urlencocled, JSON a XML (POST/PUT 

content type) 

• konzumovat REST API vystavené jiným systémem 

o stejné požadavky jako v pledchotlm bodě 
c navíc možnost konfigurace frekvence volání 

• přihlášeni k MQTI to picu na externím MQTT brokeru 
o příjem dat ve iormátcch JSON a XML 

Jednotlivá rot hraní musí umožnit jak vstup, tak i změnu nebo zrušeni již zaslaných dat. Zároveň musí umožnit 

přiřadit každé vstupní zprávě datum a čas přijeti, který s• pak múze použít jako ~asový okamžik, ke kterému 
budou data uložena. Také musí umožnil tento časový okamžik zaslat ve vstupní zprávě v případě, že jsou 

data zasíl~na do OP se tpožděnlm a/nebo dávkově. 

2.2.2. Externí datové sarly 

Část dat bude udrzována přímo uživateli OP přes webové rozhr~ní OP. Bude se jednat o doplňkové informace 
k d•tům přijatým ze senzorické sltě (např. dodatečné atributy k e>r.istujícím zprávám), samostatné zpr<ivy 

v rozsahu senzoríckýth dat (např. zadání dat, které z nějakého dóvodu n~budou zaslány přes online kanál) nebo 

o samostatné datové sady (např. pokud nebude existovat online komunikace se senzory). OP musí podporovat 
všechny tylo uvedené zpósoby zadáni, změny a zrušení dat. 

OP musí také umožňovat dávkový import dat ve výše uvedeném rozsat>u ve formá1ech XML, JSON a CSV. Dále 

musí umožňovat pro tato data vystavit REST API ve stejném rozsahu možnosti jako v případě dat ze senzorické 

sítě. 

N•víc musí OP umožňovat se na dostupná data aktivně ptát (pull mechanizmus) pomoci P.ESTAPI, kte•·é zveřejní 

poskytovatel dat. v rámci připojení buda definována adresa, struktura dat požadavku a odpovědi a frekvence. 

1. 2 .3. DatoV'Í sklad 

Některá data uložená v DP nebudou přímo dat~ z někter~ho zdroj~ dat, ale bude se jednat o agregovaná nebo 

jinak zpracovaná data. Z pohledu následného přístupu k datum nebude rozdíl mezi daty z DWH a ostatních 

datových sad. 

2.2.4. Prostorcvá data 

OP musr umožnit práci s prostorovými daty. Je poladováno, aby OP umožňovala příjem prostorových dat, jejich 
zpracování a také jejich zobrazení -ve vektorové i rastrové podobě. 

OP musí podporovat: 

• datové typy pro uložení a dotazování geografických dat (GIS objekty), odpovidajíd specifikacím OGC 

pro simple features (POINT, LINESTRING, POLYGON, MULTIPOINT, MULTILINESTRING, 

MUlTIPOlYGON) opatfcný identifikátorem prostorového r~fet~nčního systému (SRID) 
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• uložení a dotazování dat v prostorových referenčních systémech S·JTSK (EPSG:SS14) a WGS-84 

(EPSG:4326) · trMs'l'ormdce mezi prostorovýll'll referenčními systémy mu!e být fešena s využitím 

transformačních služeb třetích ~tran (napr. zmíněný IPR) 

• využití WWW GIS slu1eb dle standardů OGC {WMS/WMTS, WFS) 

• využilí slufeb GIS Infrastruktury IPR pro zobrazení mapového obsJhu - seznam mapových slui{!b je 

zveřejněn na geoportále hl. m. 

• import GIS dat mlnimAině ve formátu GeoJSON 

• API rozhr~1ní ti>Or1tátu 

2.2.5. Nestrukturovaná data 

OP musí umožnovat ukládat nestrukturovaná binární cla ta. V případě, že se bude j~dnal o textový formát (plain 

tc~t) a HTML, obrazo'ý formát JPEG a PNG, video formát JPEG 2000, MPEG·4 a H.264 nebo zvukový formát 

MP3, WAV, PCM, G.711, G. 726, AAC nebo AMR umožni OP jeho tobrazení/přehrání/posl~ch. 

Binární data bude možné zasflat samostatně {např. dokumenty, obrázky, samostatné audio a video} nebo jako 

stream dat (např. audio, •Ideo nebo logy ze zaňzení) . 

2.3. Senzory 
OP musí umožnit zpracovat data z až 4300 sen zorO s celkový denním přírůstkem dat max. 10 M8 a max. denním 

počtem přijatých zprav 1934480. 

2.4. Další datové sady 
Kromě dat ze senzorické sít ! bude OP zpracovávat i dala. která jsou primárně zpracovávan~ v jiných systémech, 

ale je požadováno jejich propojeni navzájem a t~ké s daty z vlastní senzorické sítě. 

v rámci plnění bude připojeno nejvíce 20 exte<nleh datových sad. Dále p<>Skytovatet pledpokládá připojení 

da!Ych a! 250 datových sad s využitím svých vlastních kapaciL Maximální denní počet zpr.;v bude 500 pro 

každou sadu a denním pHrůstkem 2MB pro kaidou ~du (mimo data, která budou do Dl' ímportována). 

TYto datové sady mohou obsahovat i historické údaje, které budou importovány pll jejich připojeni k OP nebo 

později v pr~bP.hu provozu. Celková kapacita historických d~t (tj. d~t před jejich roz!lfením o nově pffchozí 

data 

v OP) pro všl?chny datové sady dohromady ncpresáhne 2 TB. 

2.5. Kontrola dat na vstupu 
OP umožní definovat pravidla pro kontrolu vstupnleh dat. Pokud Dl' obdrží datovou větu, která oeodpovíclá 

požadované kvalitě, nebude uložena jako celek nebo bude uložena jeoom lástl'tně, bez problematických 

atributů. Toto ~hov~nl bude možné určit v rámci definice kontroly. 

Možné kontroly musí zahrnovat relativní a 3b~olutní porovnáni s daty již uloženými v OP. Do kontrol múzou 

vstupovat také metadata jednotlivých senzonl a datových 5ad. 

Chybné datové věty budou uloženy v samostatné části OP a budou do.~tupné pro další kontrolu. Tyto záznamy 

bude možné po kolltrole a pfipadné uživatelské úpravě plesunout mezi platná data. 

2.6. Zobrazení dat 
OP bude kromč sběru dat také data prezentovat ve formě webové aplikace/por~lu. Základní funká bude 

zobrazení <!ashboardu. N~ něm musí být mo!né zobrazit v$echna data, která jsou v OP uložena. s výjimkou 

formátů nestrukturovaných dat, u kterých nebylo požadováno zobrazení/p~ehrání/poslech. 
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Oashboard bude složen z jednoho nebo více komponent - wídgetu. OP musí podporovat alespoň tYto typy 

widgetů: 

• graf 

o čárový, stou pcový, koláčový 

o možnost více zdrojů dat a více Y os 

o osa X ve formě času nebo některého datov~ho zdroje/atributu 

• textová/číselná hodnota s popisl:em/veličínou 

• tabulka.~ vybrafl\rmi daty- Množina dat s definovanými atributy a posuvník~m 

• mai)a s datovou vrstvou 
o heatmapa 

o historie polohy- jednotlivé body a spojení čarou 

o zdroj mapy Google Map< a jiný externí mapový systém 

• ovládacl prvky 

o tlačítko, přepínač, textové pole, posuvník s definovaným rozsahem hodnot 

• informace o senzorech a zdrojích dat 
o např. počet. datum a čas posledního záznamu 

• vložený HTML obsah 2 externího wel>u 

OP musí umožňovat integrovat případné doplňky třetích stran. 

Jednotlivé komponenty musí umožňovat automatickou obnovu zobrazení al<tuálních dat na základě uživatelsky 

definovaného intervalu a take n• ziikladě dostupnosti nových dat. 

Obsah jednotlivých komponent í celého dashboardu musí být možné exportovat do POF. 

ZobrazP.ni dat musí respektovat velikost a rDzlišenl Dbrazovky zařízení uživatele a musí se mu přizpůsobit. To 

znamená, ze OP při zobrazení dat bud~ jednl)tlivé kl)mponenty rozdílně na běžném polítači, na mobilním 

telefonu, tabletu apod. 

2. 7. Analýzo a reporting 
2.7.1. Agťegace a zpracování dat 

OP musí umožnit agregovat data z jednotlivých zdroj O dat. Dimenze agreeací budou jak časov~, tak i data ze 

stejn~ho nebo jiného zdroje dat. Agregace musí být možné realizovat ad-hoc nad uloženými daty v okamžiku 

dDtazu/zobrazení, tak i jednotlivé agregace počítal v pra•Jidelných intervalech a ukládat výsledky. Výsledky 

agregací mvsí být dostupn~ stejným zp~sobem jako původní data. 

Obdobně musí DP umož1iovat provádět matematické operace n~d daty a jejich vý5ledky uložit 5poletně s daty 

nebo jako samostatnou datovou sadu. 

2.7.2 .. M-hoc analvza 

DP musí uml)zňovat oprávněným uživatelúm spojovat uložená data, a to čisté pomoci prostředků dostupných 

v uživatelském rozhraní. Uživatelé musí mít možnost sami vytvářet nov~ dashboardy a konfigurovat jednotlivé 

použité widgety. 

2.7.3. !l.eporting 

OP musí umožňovat automatizovaně generovat výstupy ve formátech PDF a HTML. Tyto výstupy jsou obdobou 

dashboardd- obsahují jednotliv~ widgety, konfigurované vždy specificky n• d•ný výstup. 
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2.8. Poskytování dat 
Krom~ zobrazení d at musí OP umožni1 data exportovat v XML. HTML a CSV formátu. Export mMe být iniciován 

opr.lvněným uživatelem v uživatelském rozhr~nr ll ~xternfm systémem přes REST /\Pl. 

2.9. Správa senzorů 
OP musl umožnit provMět správu prímo v uživatelském rozhraní OP -registrovat nové senzory (ne typy, ale 

instance) a měnit jejich metadata (n~zev, popis, statická lokalizace, ... ). Stejný rozs~h funktf musí být dostupný 

i p~es publikované API. tak aby bylo mo!né tuto správu provádět u ro<hr;;ní jiného systému a do DP ji pak 

propagov~ t p~es toto API. 

v případě. ŽP. daný senzor je schopen příjmu příkazů <~ebo zpráv přes REST API nebo MQTI, mu$í OP umofňovat 

takové zprávy zasnat, a to na základě uživotelské akce (ovládací prvky v uživatelském rozhraní) nebo na základě 

splněni předdefinované podmínky. 

OP musí umomit konsolidaci různých datových sad nebo zdroj ú (např. parkovad cll senzorů různých 

dodavatelů) a toto konsondovaně prezentovat v rámci OP. 

2.1 0. Upozornění 
OP musi umožr\ovat definovat akce, které budov podmin ěny nově plichozimi zprávami nebo lil ulo!enýrni daty. 

Provedení ~kce musi být vyhodnoceno okamžitě pfl zpracování zprávy, pokud tato zpráva zpúsobí provedení 

dané akce. Podmínky můžou kombinovat d~ta z vfte datových zdrojů. 

VýsledkP.m těchto podmíněných akci mllže být kombinace následujících operací (některé takó i vícenásobně): 

• zaslání e-mailové zpr~vy 

• zaslání SMS 

• za~láni zprávy nebo p1íkazu senzoru přes REST API nebo MQTT. 

2.11. Jazyk 
Utivatebké rOl hraní OP musí být kompletně v česk~m jazyce. 

3. Požadavky na infrastrukturu 
3.1. Provoz 
Poskytov~tel dodá DP jako službu. 

3.2. Bezpečnost dat 
OP musi zajistit ochranu dat před neoprávněným pfí5tupem, a to jak ze strany poskytovat~le le~enl, tok i ze 

strany ulivatelú objednatele. U2ivatelé budou mit přístup jenom k datůnl v rárnd přidělených oprávr~ění. 

Poskytovatel DP musí omezit přístup svých zaměstnanců nebo dodavatel O jer~om na případy kdy íe to nutn~ pro 

ujištěni provozu DP. 

DP musí umožnit šif rování všech vstupních i výstupnfch komunikaci pomoci ns. 

OP musi být navržena a implementována tak. aby byla v soul<>du s plipravovanou legislativou GOI'R. 

3.3. Kontrola přístupu 
Jednotllva vstupní i výstupní rozhraní musí umožňovat zaslaní autentiza~ních údajll. OP musí umožnit tyto 

ůdaje zasrat jako součást vytváření spojenr (n<•pl. HTTP hlavič~a. MQTI CONNECT) a také íako soucást 

pler~ášených dat (payload). DP mu$í jako a utenti zační nástroje podporovat dvojici jméno a heslo. 

o,e~t:tw rCi, ,,. n li~ ''!'•~ 

Olii"'k.lc: 21'/11 
!1!1 !!O"r•lu 1 

VNI' .... O,JotoW)rlc:,C'I 

,.,., ...... :,.~4oek~.o 
;.,i,,@;,,,.,..,,arir.:-:1 IC': ':!17 95 W1 
Tt •. ; •H~l.t61i..'4 '»:l 1.11(: CN17951U 

liP.fl"' y Olo•',h O :I >\foYi IC' j St~l~ll ll t.1. tllli J. Io<t <<1•1!rll • i"f lll:,· ; SOI5t ',' i ti'IS(• • 6. 1~ii7F. 

StrM1•19/22 



Dal~( komunikace a ZJ)(acování může proběhnout jenom v p~padě. ie úspěšně proběhlo ověleni pllhliriovacíth 
lldajC. (autent izace) a kontrola oprávněni (autorltace). Výjimkou jsou rozhraní. která budou ruh'tavena pro 
provoz bez autentizačnfch ódaju. 

DP musí umoinit přistup k vybran~m částem dat na z~ kladě ;.nalosti URL Pro kafd~ dashboafd, pohled nebo 
report musí být možné vygenerovat unikát nf netrlvi31ní adresu, kterou bude možné poufrt pro >obrazeni bez 
přihlášení. 

3.4. Zálohováni 
Data OP musf být pravidelně zálohována. V pfípadě poruchy datového úložiště je akceptovatelná wáta dat 
v rozsah u nejvýše dvou hodin. Pfípad11á obnova dat musí být provedena nejpozději do 72 hodin od výpadku. 
Tfmto nejsou dotčeny další požadavky na zajištěni dostupnosti DP. 

4. Výkonnostní požadavky 
4.1. Uživatelé 
K u!iv~lelskému rozhraní DP budou přistupovat Interní a externí uživatelé. 

4.1.1. l'lterní uživatelé 

Interní ufivatelé zahrnuji zaml?stnance a dodavatele pos~-ytovatele a objednatele, MHMP a dal~fch organilací. 
které se podílejí na provom hl. města Prahy. Všichni tito uživatelé bvdou v OP registrováni a budou se 
přihlašovat pomocí jména a hesl•. Není pGi~dováro napojení na stávající systém správy uflv~tclú a oprávnění. 

Interním uživatelum bude mo!né p~idělit oprévnéni přímo nebo na základě členství ve skupině. Díky tomu 
budou moci přistupovat i k neveřejné části OP. 

Intern í u!ivatelé se dále dělí n;.: 

• administrátor- ufivatel s plnými právy pro správu OP 

• aktivní- uživatel s možnosti vkládar/m~nit data 

• konzument - uživatel jenom pro zob<azeni nebo export dat 

OP musí umožnit registraci a současnou prád následujícímu počtu Objednatelem pověřených uflvateiO: 

• aktivní- 25 

• konzument - 100 

4.1.2. Externí uživatelé 

Externí ulivatcló budou zejména obyvatelé a náv~těvníci města. Zároveň to ale můžou být také ol lvatelé, kteří 
spadají pod definici interních u živatelů, ale nebudou přihlášeni nebo registrováni . Pro p~fstup externích 
uživatelů nebude povinná registrace a pllhlá~ení, OP musí umo~nit registraci a přihl~šení I pro tuto skupinu 
uzlvateHl . Registrací muže být podmíněn plístup k určitým čás~em DP. 

DP musl umožnit přístup alespoň 500 současn~ pracujlcím externím uživatelům. Počet registrací nesmí být 
omezen. Tak~ nesmí být omezeno mnohtví d~t. ktllťé si externí uííwateh! zobrazí. 

4.2. Doba odezvy 
Aby bylo možné zajistit plnění OP daty a je)ich následné využití, musi DP splňovat niže uvedené požadavky 
na dobu od~zvy. Všechny požadavky musí být splněny pro alespoň 95% měfenr. pokud nenl uvedeno jinak. 

4.2.1. API rozhrani 

Doba zpracování příchozí zprávy ze senzoró, tj. za jakou dol:>u DP potvrdí odesilateli převzetí zprávy: 
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• m•x. 1 sekunda pro zprávy do 1 kB 

• max. 3 sekundy pro zprávy do 100 kB 

• pr~bě!né zp•·acování pro stream dat - tj. zpracování dat bude probíhat alespoň stejně rychle jako 

budou přicházet nová data 

Doba zpr~cování zahrnuje uložení příchozích dat v ta kov~ pociobě, aby byly okamžitě dostupné v uživatelském 

rozhraní DP. 

4.2.2. Uzivatelske ro1.hraní 

Doh~ ode"'Y uživatelského rozhraní OP musí b9t max. S sekund. Toto platí jak pro webovou stlánku samotnou, 

tak i případné widp,ety/komponenty v ní použité. Výjimkou jsou případy, kdy daná komponenta zobrazuje více 

než 2000 zázn~rnu. 

4.3. Dostupnost 
DP musí být dostupná alespoň 99,5 % času pro příjem a zpracovaní dat a alespoň 99 % ~asu pro zobrazování 

a analýzu d~t. měřeno v rámci jednoho kalendářního měsíce. Do tohoto času se nezapočítávají odstávky 

z důvodu nasazení nových verzí na žádost zadavatele a další údržba systému. kt("rou si vyžádal nebo ji schvillil 

zadavatel. Případné odstávky systému. které nej$DU zpusobene požadavky zadavatele, musí spiXovat výše 

uvedené kritérium. 

5. Licenční požadavky 
Poskytovatel dodá objednateli DP celé řešeni formou služby (as a Service). 

Služba bude dod;ívan" jako celek. Veškeré licenčnf poplatky, náklady na implementaci, konfiguraci i aktivaci, 

hardware či software budou obsaženy v ceně služby. Stejně tak nákl,ldy na podporu. integraci senzorů, 

uživatel(; či jiných zařízení do OP. Náklady na maintenance k licencfm třetích stran jsou považovány tak~ jako 

nilklady obsažené'' celkové ceně služby. 

v případě, ze poskytovatel bude pro plnění služby využívat produkl\1 ti počítačových prograrnil třetích stran, 

prohlašuje, že veškerá práv~ k du$cvnímu vlastnictví jsou vypořádána a řádně uhra~ena, a tudlt z nich pro 

objednatele nevyplýv~ji žádn" rizik• pro vyuHv;íní služby. V případě, že dojde k nesou ladu s prá•JY du§evního 

vlastnictvf, přebírá poskytovatel veškerá rizika spojena; tímto nesouladem na sebe a neprodleně provede 

nápravu, aby byl nastolen soulad pro plné využíti poskytovane služby. Veškeré náklady spojené s převzetím rizik 

či vypořád.\ní duševniho vlastnictví tletich stran je započteno v ceně služby a nevzniká tak zadavateli 

vícenáklad. 

Dojde-li při plnění služby k potřebě vytvořit nové clilo. které bude mít povahu autorského díla (dále již jen 

.,Dílo") ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb., řídl s~ poměry k takto nově vytvořenému Dll u platn~mi 

předpisy autorského práva. Nově vzniklé dílo se stává vlastnictvím poskytovatele. 

6. Provoz a podpora 
6.1. Plnění dat a migrace 
Poskytovat~! je odpovědný za ínlegraci poskytrtutych datových sad HMP a senzorických dat do OP., rozsahu 

definovdném touto Smlouvou. Za tímto ú~elcm mu budou ze strany Objedn~tele. popř. dalších relevantnfch 

subjektú poskytnuty datovl!: sady ve fotmátech specifikovaných touto smlouvou, API zejména pro komunikaci 
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se softwary tfet(ch str~n a další nutná součinnost obecně specifikovaná ve Smlouvě. Náklady na ' amotné 
poskytnutí datových sad a senzorických dat do OP nese vldy subjekt, který data poskytuje. 

6.2. Nasazení do provozu 
Od nasazeni do provozu garantuje poskytovatel, že DP plní ~ny domluvené pož:adallf<y. a to jak funkční, tak 
i výkonnost ní a také poi.adavky na dostupnost. Tento po!adavek trvá n~sledně po celou 2bývající dobu 
projektu. 

6.3. Podpora provozu 
6.3.1. HelpdP.sk 

Poskytovatel musi po celou dobu této fá~e provozovat helpde5kový systém ve f()(mé oepietrlitě dostupné 
webové aplikace, do l<teré budou mít plístup (po sdw~lení poskytovatelem) v~ichnllnto;rnf ui:ivatE>Ié OP. Tento 
systém bude sloužit pro zadávání požadavků, hlá~ení chyb, schvalování změn a komunikaci mezi 
poskytovatelem a objednatele. Systém bude umožňovat sledování reakční doby ~ její vyhodnocování vzhlo;dem 
ke kategorii záva21'10sti urťenou objednavatelem. Systém bude dále umožňovat zasílat e-mailově notlfikace o 
změnách~ nových komentáFích . 

6.3.2. Reakční doby 

Objednatel ~o!aduje po ucha2l'ď rl!akční dobu a dobu na vy?ešenf chybv dJe tabulky nffe. 

Stupe~ klasifikace 

>.ávainosti chyby 

1 Kritická 

2 

3 

4 

chyba 

Záv~iná 

chyba 

Chyba 

Orobná 

chyba 

Popis chyby Reakční 

doba 

OP nonl použitelna ve svých základních funkcích S hodin 
nebo se vyskytuje lunktní závada znemo!ilující 
příjem dal nebo prád s OP z dúvodu, že >ystém jako 
celek nebo jeho část je zcela nefunkční 
a pofadovonou činnost nelze reolizov~t jinak, nebo 
stav DP umožňuje porušení konzistence dat. 

OP nebo jej( část je nefunkční, požadovanou Činnost 1,5 
lze realizovat náhradním způsobem nebo n~teró prac. 
funkce nefungují korel<tně, ale základní funkčnost je den 
zajištěna. N em~ic dojít k nekonzistenclm v datech. 

Doba na vy1den i 

16 hodin 

6 prac. dní 

N~které funkce pr~cují omezeně, p~ípadn~ OP 6 prac. 22 prac. dni 
nereagujo správně na chybné akce uživatele, dní 
poskytuji! nesrozumitelná chybová hlášení, chyby 
uživatele nejsou indikovány okamžitě. 

Nedostat ky OP do určité míry komplikujkí nebo 12 pr~c. 35 prac. dnf 
neumo!~uj(c/ její plnohodnotné využití; neposkytuje dní 
jasn~ chybová či informativní hli!~ení nE>bo je naopak 
vypisuje na místě, kde by se vyskytnout neméla. V 

textu se vyskytuje překlep, pravopisná chyba apod. 
Správná funkčnost a konzi~tence dat je zajištěna. 

ČilSOVé pásmo pro srupně závaznosti 1-4 je v pracovnfch dnech 9-17h. Část reaklní doby pro stupeň 1 se mimo 
pracovní dny 7 .. 1 ?h počítá jenom z jedné poh:>viny (tj. mimo pracovní dobu je povolená dvojnásobná doba). 
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