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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZM NOVÝ POŽADAVEK  Č. 41-2016 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správ e   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva č.: SZR-374-74/Ř-2015 

Název ZP Z ě ový požadavek k RFC 7 - úprava ZR  – 2. etapa 

Číslo RFC SZR RFC 217 

Číslo tiketu – zadá í 
o jed ávky ServisDesk  

1-245011535/23777, 23900 

Katalogový list  KL12 – adli it í a objed ávku 

Datu  podá í 6.2.2017 

Priorita - 

 

1. IDENTIFIKACE VZNIKU POŽADAVKU 

Požadavek v SD. 1-241909054/22993 

2. ZADÁNÍ POŽADAVKU 

Dobrý den, prosím o nacenění, návrh harmonogramu a požadavky na součinnost k RFC 217 (viz 
příloha). Předpoklad realizace je 1. Q 2017. 

Analyza_uprav_ROB_e

tapa_II_V05.docx (revidované zadání ze strany ROB 3. 2. 2017) 

rob-xsds-111-2cast-v2.zip
(XSD interního rozhraní ROB 6. 2. 2017) 

3. POPIS ZAJIŠT NÍ REALIZACE ZM NY 

Popis realizace vychází ze zadání v dokumentu a z konečné realizace rozhraní dané XSD popisem 
rozhraní ROB. 

3.1 Zm na eGON služeb ISZR 

Dle výše uvedeného zadání budou upravena a definována schémata eGON služeb: 

Stávající editační služby: 

- E179 – robZalozSouhlasPoskytnuti 
- E180 – robZrusSouhlasPoskytnuti 
- E181 – robVypisSouhlasPoskytnuti 
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Stávající publikační služby: 

- E03 – robCtiAifo 
- E154 – robVypisVyuzitiPoskytnuti 

Nové publikační služby: 

- E224 - robVypisSouhlasuPoskytnutiTretiOsobe 

Při implementaci bude zohledněna kompatibilita publikačních služeb a bezpečnost služeb: 

- E03 – řízení poskytování nových údajů (verzí služby na interním rozhraní ROB) 
- E154 – ošetření požadavků na VypisProSpravce a PotlaceniZnepristupneni 

3.1.1 E179 – robZalozSouhlasPoskytnuti 

Na vstupu nově povinné položky podle třetí osoby – pro Aifo jméno a příjmení, pro Ičo název osoby.  

3.1.2 E180 – robZrusSouhlasPoskytnuti 

Na vstupu kromě IdSouhlasu nově povinné Aifo. 

3.1.3 E181 – robVypisSouhlasPoskytnuti 

Na výstupu nové položky. Výdej nových položek na interním rozhraní se řídí verzí ROB. Na externím 
rozhraní položkou v seznamu údajů. 

3.1.4 E03 – robCtiAifo 

Na výstupu nové položky. Výdej nových položek na interním rozhraní se řídí verzí ROB (verze 1.1.0). 
Na externím rozhraní položkou v seznamu údajů. 

3.1.5 E154 – robVypisVyuzitiPoskytnuti 

 Na vstupu nový nepovinný atribut datumPodaniZadosti.  
 Na výstupu nová položka Ais. Výdej nových položek na interním rozhraní se řídí verzí ROB 

(verze 1.2.0). Na externím rozhraní položkou v seznamu údajů. 
 Nová položka seznamu údajů – VypisProSpravce. 

3.1.6 E224 – robVypisSouhlasuPoskytnutiTretiOsobe 

Implementace nové služby. Standardní kontrola oprávnění (OVM/Agenda/Cinnost, Bezpečnostní 
profil, položky dle RPP). 

3.2 Zm ny ISZR/FAIS 

3.2.1 P ijetí žádosti o souhlas 

Výchozí předpoklad – ISZR/FAIS nemění rozhraní pro příjem žádostí procesu ZR10 z DS.  

ISZR/FAIS na základě doručené žádosti z DS doplní při založení souhlasu dotazem eGON službou 
nutné údaje požadované pro založení souhlasu v ROB. 

Pokud nebude možné povinné údaje doplnit, bude žádost zamítnuta. 

3.2.2 Úprava komunikace FAIS s eGON rozhraním ISZR 

Bude provedena úprava ISZR/FAIS na konzumaci změněných služeb eGON rozhraní ISZR. 

3.2.3 Úprava výpisu z ROB (ZR1) 

Bude rozšířen záznam o poskytování údajů subjektu údajů jiné osobě o nově vedené údaje v ROB. 

Stávající stav 
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Návrh úpravy 

 

V záznamu je vypsán údaj uložený v ROB v okamžiku vytvoření souhlasu. Pokud informace o třetí 
osobě není v ROB uvedena (souhlasy založené před implementací změny v ROB), nebude 
informace o třetí osobě uvedena, výpis bude uveden ve stávajícím tvaru (viz obr souhlas – první 
souhlas 757). 

Poznámka: způsob úpravy musí být schválen Správcem ROB. 
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4. ODHAD PRACNOSTI 

 Položka 

1 Změna schémat eGON služeb 

2 Úpravy ve službě robVypisVyuzitiPoskytnuti 

3 Zajištění kompatibility ve službě robCtiAifo 

4 Nová eGON služba robVypisSouhlasuPoskytnutiTretiOsobe 

5 Zajištění kompatibility ISZR/FAIS se změnou služeb 

6 Úprava výpisu ZR1, ZRDS1, ZRO1 

7 Testování + příprava výstupů ke kontrole 

8 Nasazení 
9 Změna dokumentace eGON služeb 

10 Projektová činnost 
Celkem 

Cena celkem: 525 000,- Kč bez DPH 

5. NÁVRH HARMONOGRAMU ZM NOVÉHO POŽADAVKU 

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání. Realizace do 40 pracovních dnů 
od objednání a dostupnosti služeb ROB na vývojovém prostředí. Doba realizace může být 
prodloužena na základě počtu zpracovávaných RFC současně. 

6. DOPADY DO PROVOZU / DOPADY DO PROVOZNÍ DOKUMENTACE 

6.1 Konzumenti eGON služeb 

6.1.1 Stávající eGON služby 

Bude třeba provést úpravy na straně konzumentů dotčených eGON služeb. Především se tato 
změna dotkne pracovišť CzP: 

- nové povinné údaje při zakládání souhlasu eGON službou robZalozSouhlasPoskytnuti 
- nové povinné údaje při rušení souhlasu eGON službou robZrusSouhlasPoskytnuti 
- nové položky na výstupu ve službě robVypisSouhlasuPoskytnuti 

Bude upravena dokumentace dotčených eGON služeb. 

7. NÁVRH TESTOVACÍHO SCÉNÁ E 

7.1 Výdej provozních záznamů 

Bude provedeno ověření funkčnosti úpravy služby robVypisVyuzitiPoskytnuti: 

- Použití nepovinného atributu datumPodaniZadosti 
- Zpracování nové položky v seznamu údajů – VypisProSpravce 
- Ověření oprávnění na položku PotlaceniZnepristupneni 

7.2 Kompatibilita publikačních eGON služeb 

- Bude ověřena kompatibilita eGON služeb s požadavkem na kompatibilitu. 

7.3 Nové eGON služby 

Bude ověřena funkčnost nové eGON služby robVypisSouhlasuPoskytnutiTretiOsobe: 
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- Požadavek na výpis s neexistujícím souhlasem 
- Požadavek na výpis s existujícím souhlasem 

7.4 Proces ZR10 

V rámci testování budou ověřovány kombinace možných variant procesu. 

- Založení souhlasu 
o Jednorázové poskytnutí 
o Opakované poskytnutí 
o Duplicitní opakované poskytnutí 

- Třetí osoba 
o Osoba ROS 
o Osoba ROB 

- Rozsah poskytovaných údajů 
o Nedostatečný rozsah 
o Dostatečný rozsah 
o Úplný rozsah 

- Odvolání souhlasu 
o Existující souhlas 
o Neexistující souhlas 

- Výpis souhlasů poskytnutí 
o eGON službou 
o ve výpisu ze ZR ROB 

 

Pro jednorázový souhlas bude testována sekvence: 

- Založení souhlasu 
o Ověření generování poskytnutí třetí osobě 

Pro opakovaný souhlas bude testována sekvence: 

- Založení souhlasu 
o Ověření poskytnutí informace o založení souhlasu pro třetí osobu 

- Změna poskytovaných údajů u subjektu údajů 
o Ověření generování poskytnutí třetí osobě 

- Zrušení souhlasu 
o Ověření poskytnutí informace o odvolání souhlasu 

- Změna poskytovaných údajů u subjektu údajů 
o Ověření negenerování poskytnutí třetí osobě, tj. je ověřeno, že po zrušení souhlasu 

již výpis není při změně nadále generován. 

7.5 Proces ZR 10 s využitím eGON služeb 

Bude provedeno ověření procesu s využitím eGON služeb ISZR pro výše uvedené kombinace 
variant. 

7.6 Proces ZR10 s využitím ISDS 

Bude provedeno ověření procesu s využitím eGON služeb ISZR pro výše uvedené kombinace 
variant. 

8. POŽADAVKY NA SOUČINNOSTI   

 SZR – koordinace a testování CzP 

 ROB – vystavení interních atomických služeb ROB 
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9. VÝSTUPY ZM NOVÉHO POŽADAVKU 

Nová verze systému ISZR a ISZR/FAIS. 

10. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA 

Jsou provedeny změny v rozsahu popsaném v kapitole 3 - Popis zajištění realizace změny a 
úspěšně provedeny testy popsané v kapitole 7 - Návrh testovacího scénáře. 

 

 Schválil (AC) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 13. 2. 2017 13. 2. 2017 

Podpis   

 


