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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZM NOVÝ POŽADAVEK Č. 23-2017 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTR  
Smlouva Č. SZR-374-74/ -2015 
Název ZP Úpravy formuláře ZR10 (RFC 037) 

Číslo tiketu (ServisDesk) 1-254032801 / 26438 
Katalogový list  KL 12 – nadlimitní (nad rámec objemu paušální ceny) 
Datum podání 21. 07. 2017 

Priorita - 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku na ServisDesk 

2. Zadání požadované zm ny 

Nacen ní úprav formuláře ZR10 (RFC 037) 

Dobrý den, prosím o nacenění úprav na formulá i ZR10. 

Jedná se o zajištění p ipomínek uvedených v:  

- CzP - Str. 15, str. 19 
- PVS – str. 6 

Děkuji. S pozdravem 

CzP PVS

 

3. Popis zajišt ní realizace zm ny 

3.1 Dopln ní formulářů a zm na textací 
Bude doplněn proces zpracování tak, aby na výstupech FAIS (Výsledek žádosti o poskytnutí údajů 
a Odvolání poskytnutí údajů) bylo možné zobrazovat nově požadované položky. 

3.1.1 Výsledek žádosti o poskytnutí údajů 

 

Bude: 
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 doplněno pole „Číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu“. Hodnota bude 
p evzata z obsahu doručeného z CzP respektive PVS. 

 

Bude: 

 změněn popis „Název osoby“ na „Název“, 
 doplněna adresa sídla, 
 nahrazeno slovo „t etí“ slovem „jiné“. 

Název osoby je naplňován správně, změna není nutná (viz níže výstup z ROS) 

 

3.1.2 Odvolání poskytnutí údajů 

 

Bude: 

 doplněno pole „Číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu“. Hodnota bude 
p i odvolání načtena ze ZR ROB (jinde není uložena), 

 nahrazeno slovo „t etím“ slovem „jiné“, 
 bude odstraněn text v závorce (pop . jiná kontaktní adresa). D vodem je to, že v ostatních 

místech (nap íklad výsledek žádosti, …) se tento text nevyskytuje. 

3.2 Požadavky mimo oblast FAIS 

Níže uvedená textace je založena na p edmětu datové zprávy doručené prost ednictvím ISDS. Tuto 
změnu textace je nutné zajistit u odesílatele datové zprávy. 
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4. Odhad pracnosti 

Činnost 

Analýza zněn 

Realizace změny FAIS 

Testy 

Nasazení 

Projektové vedení a administrativa 

Celkem 

Celková cena: 97 500,- Kč bez DPH 

5. Návrh harmonogramu zm nového požadavku 

Harmonogram realizace požadavku se bude ídit datem objednání a platným Release kalendá em. 
Nasazení aplikace FAIS do testovacího prost edí bude provedeno do 10 pracovních dn  od 
objednání změny. 

Termín dodání m že být prodloužen na základě počtu a priorit současně zpracovávaných 
změnových požadavk  RFC. 

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Bez dopad  do provozu a provozní dokumentace. 

7. Návrh testovacího scénáře 

Provedení test : 

 Žádost o založení souhlasu p es CzP 
o Voláním služby E153 – iszrZpracujFormular 
o Kontrola PDF výstupu v souladu se zadáním 

 

 Žádost o založení souhlasu p es PVS 
o Vložení žádosti p es formulá  PVS 
o Kontrola výstupu v souladu se zadáním 
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 Žádost o odvolání souhlasu p es CzP – kontrola výstupu v souladu se zadáním 
o Voláním služby E153 – iszrZpracujFormular 
o Kontrola PDF výstupu v souladu se zadáním 

 

 Žádost o odvolání souhlasu p es PVS – kontrola výstupu v souladu se zadáním 
o Vložení žádosti p es formulá  PVS 
o Kontrola výstupu v souladu se zadáním 

8. Požadavky na součinnosti   
 SZR – koordinace a součinnost p i testování, testy p es vstupní formulá  CzP 

9. Výstupy zm nového požadavku 

 Nová verze FAIS 

 

 Schválil (AutoCont CZ) Schválil (zákazník) 

Jméno 

Datum 16. 8. 2017 10. 8. 2017 

Podpis   

 


