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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK  Č. 1-2017 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správ e   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva č.: SZR-374-74/Ř-2015 

Název ZP I ple e ta e výsledků a alýzy ož osti použití stávají í h 
prostředků FAIS k opatřová í výstup í h PDF časový  razítke . 

Číslo RFC SZR RFC 228 (2. etapa) 

Číslo tiketu – zadá í 
o jed ávky ServisDesk  

1-243470698/ 23404, 23744 

Katalogový list  KL12 -  adli it í ( ad rá e  o je u paušál í e y) 

Datu  podá í 23. 1. 2017 

Priorita  

 

1. IDENTIFIKACE VZNIKU POŽADAVKU 

Požadavek v SD. 

2. ZADÁNÍ POŽADAVKU 

Dobrý den, prosím o nacenění, návrh harmonogramu a požadavky na součinnost k RFC 228 - 2. 
etapa (viz příloha - výstupy z analýzy). 

DS1.pdf-realitext-ts1.

pdf  

3. POPIS ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE ZMĚNY 

3.1 Vložení časového razítka 

Časové razítko bude umístěno do výpisů ze ZR, které FAIS odesílá do DS či systémů, kde se výpis 
předává koncovému uživateli (subjektu) v elektronické formě. Nebude se jednat o výpisy 
poskytované pro prostředí Czech POINT – kontaktní místo veřejné správy a Czech POINT@office. 

Toto je v souladu s již dříve realizovaným změnovým požadavkem, kdy jsou výše uvedené typy 
výpisů opatřovány textem o použití elektronické značky. 

V rámci nastavení systému ISZR/FAIS bude možné nastavit adresu služby poskytovatele časových 
razítek. Pokud bude tato adresa nastavena, budou výpisy doplňovány o časové razítko. Pokud 
adresa nastavena nebude, výpisy nebudou značkou opatřovány. 

V konfiguraci bude možné dále nastavit způsob autentizace vůči službě poskytovatele časových 
razítek buď jménem/heslem nebo certifikátem.  
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V PDF je časové razítko zobrazeno v informaci o podpisu dokumentu (v programu Adobe Reader 
XI): 

 

3.2 Nedostupnost služby poskytovatele 

V případě nedostupnosti služby poskytovatele časových razítek bude pozastaveno vystavování  
výpisů, které mají být opatřeny časovým razítkem. Při delší nedostupnosti poskytovatele časových 
razítek bude možné, na základě rozhodnutí a schválení OPICT, zapnout vystavování výpisů bez 
časového razítka. 

Událost nedostupnosti bude logována a současně bude odeslána informace na mailové adresy 
nastavenou v konfiguraci systému.  

4. ODHAD PRACNOSTI 

 Položka 

1 Implementace algoritmu časového razítka 

2 Konfigurace způsobu autentizace 

3 
Optimalizace výkonosti (omezení vlivu komunikace s externím systémem na 
rychlost tvorby výpisů) 

4 Mailová notifikace 

5 
Testy a vytvoření všech výpisů opatřovaných časovým razítkem a předání ke 
kontrole 

6 Nasazení 
7 Projektové činnosti 

Celkem 

 

Celková cena: 455 000,-Kč bez DPH 

5. NÁVRH HARMONOGRAMU ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU 

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání. Realizace do 20 pracovních dnů 
od objednání. Doba realizace může být prodloužena na základě počtu zpracovávaných RFC 
současně. 

Předpokládané nasazení do produkčního prostředí je dle release kalendáře 30.3. 2017 
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6. DOPADY DO PROVOZU / DOPADY DO PROVOZNÍ DOKUMENTACE 

Je nutné zajistit službu externího akreditovaného poskytovatele časových razítek, která bude 
dostupná ze serverů FAIS.  Stejná služba bude použita pro produkční provoz i pro ověření 
generování v testovacím prostředí. 

V testovacím prostředí bude využití časových razítek zapnuto v průběhu provádění testů, po 
ukončení testů bude vypnuto, aby nebyly v testovacím prostředí čerpány limity pro využití služby. 
V testovacím prostředí bude možné v případě potřeby využití služby opět zapnout. 

7. NÁVRH TESTOVACÍHO SCÉNÁŘE 

Vygenerování všech výpisů s výstupem přes DS a vizuální ověření vložení časového razítka. Test 
bude proveden v testovacím prostředí. 

8. POŽADAVKY NA SOUČINNOSTI   

 SZR – zajištění služby externího akreditovaného poskytovatele časových razítek 

 SZR -  koordinace a testování 

9. VÝSTUPY ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU 

Nová verze systému ISZR/FAIS. 

10. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA 

 

 Schválil (AC) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 2. 2. 2017 2. 2. 2017 

Podpis   

 


