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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZM NOVÝ POŽADAVEK Č. 31-2017 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTR  

Smlouva Č. SZR-374-74/ -2015 

Název ZP Úprava služeb E20, E21, E22, E29 - příznak úřední adresy 

(RFC 309) 

Číslo tiketu (ServisDesk) 1-257112926 / 27858 

Katalogový list  KL 12 nadlimitní 

Datum podání 27. 09. 2017 

Priorita - 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku na ServisDesk 

2. Zadání požadované zm ny 

Nacenění RFC309 

Dobrý den, prosíme o návrh úpravy služeb E20, E21, E22, E29, kdy je nutné do p edmětných služeb 
zahrnout vydávání p íznaku ú ední adresy. Návrh ešení prosím uzp sobte tak, aby tato úprava 
mohla být samostatně na testovacím prost edí ISZR nezávisle na dalších releasech. 

Budeme také po úpravě požadovat nové popisy těchto služeb, kde bude uvedeno, že dochází k 
omezení výdeje údaj  z ROB a zp sob volání služby pokud požaduji adresuUradu. 

Děkuji.  

3. Popis zajišt ní realizace zm ny 

3.1 Rozsah zm ny 

Změna se týká služeb: 

- E20 – rosCtiIco 
- E21 – rosCtiAifo 
- E22 – rosCtiPodleUdaju 
- E29 – rosCtiSeznamIco 

3.2 Zajišt ní nezávislosti na release 

Bude zaveden konfigurační parametr pro nastavení nového chování dotčených služeb E20, E21, 
E22 a E29. Tento parametr bude společný pro všechny tyto služby. 

Bez nastavení parametru bude chování služeb stejné jako doposud, tj. libovolný release se bez 
nastavení tohoto parametru chová jako doposud. 
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3.3 Detailní popis nového chování po konfiguraci nového chování 
V p ípadě nastavení parametru pro nové chování bude sjednoceno chování všech dotčených služeb 
dále uvedeným zp sobem. 

Všechny dotčené služby budou vydávat referenční údaje z ROB maximálně v rozsahu jméno, 
příjmení, adresa pobytu a příznak úřední adresy. Údaje požadované z ROB nad tento rozsah 
nebudou z ROB vydávány. 

V p ípadě neuvedení rozsahu požadovaných údaj  z ROB budou vydány právě údaje jméno, 
příjmení a adresa pobytu. 

V p ípadě uvedení rozsahu požadovaných údaj  z ROB budou vydány maximálně údaje jméno, 
příjmení a adresa pobytu podle požadavku specifikovaného žadatelem, ostatní údaje z ROB nad 
tento rámec nebudou vydány (tj. p i požadavku na jméno, příjmení a doručovací adresu se vydá 
z ROB jméno a příjmení). 

Pro výdej příznaku úřední adresy bude nutné v seznamu údaj  explicitně požadovat výdej tohoto 
p íznaku, chování pro údaje jméno, příjmení a adresa pobytu je stejné jako výše uvedené. Příznak 
úřední adresy je vydáván pouze v p ípadě, že je požadována / vydávána i adresa pobytu. 

Platí: 

- zadání požadavku na výdej příznaku úřední adresy bez dalšího požadavku na údaje z ROB 
vydává jméno, příjmení, adresu pobytu a příznak úřední adresy. 

- zadání požadavku na výdej příznaku úřední adresy s uvedením požadavku na výdej adresy 
pobytu vydává adresu pobytu a příznak úřední adresy. 

- zadání požadavku na výdej jména, příjmení, příznaku úřední adresy bez uvedení požadavku 
na výdej adresy pobytu vydává jen jméno a příjmení. 

V souvislosti s provedenou změnou bude upraven stav vrácený žadateli. 

- Pokud bude požadováno čtení z ROB na rámec jméno, příjmení, adresa pobytu a příznaku 
úřední adresy, bude stav služby VAROVANI s informací, že výdej dalších požadovaných 
údaj  z ROB se neprovádí, tj. žadatel je explicitně informován, že na výstupu obdržel pouze 
omezenou množinu referenčních údaj  z ROB oproti jeho požadavku. 

- Pokud nebude u služeb E20 a E29 explicitně uveden seznam požadovaných údaj  z ROB, 
bude stav služby VAROVANI s informací, že výdej dalších údaj  nad rámec jméno, příjmení 
a adresa pobytu z ROB se neprovádí, tj. žadatel je explicitně informován, že došlo ke změně 
chování těchto služeb. 

4. Odhad pracnosti 

Činnost 

Analýza změn 

Realizace změny ISZR 

Testování 

Dokumentace 

Nasazení na TEST a PROD 

Projektové vedení a administrativa 

Celkem 
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Celková cena: 110 500,- Kč bez DPH 

5. Návrh harmonogramu zm nového požadavku 

Harmonogram realizace požadavku se bude ídit datem objednání a platným Release kalendá em. 
Nasazení aplikace ISZR do testovacího prost edí bude provedeno do 20 pracovních dn  od 
objednání změny. 

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

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

U služeb E20, E21, E22 a E29 bude možné p i požadavku na čtení ROB zadat požadavek i na výdej 
příznaku adresy pobytu na úřední adrese. Bez explicitního požadavku na tento p íznak nebude 
p íznak vydáván, tj. je zajištěna zpětná kompatibilita služby,  

U služeb E20 a E29 bude omezena možná množina údaj  vydávaných z ROB v p ípadě dereference 
osoby ROS do ROB. Tato změna je technicky zpětně kompatibilní, věcně ale žadatel obdrží pouze 
údaje z ROB maximálně v rozsahu jméno, příjmení, adresa pobytu a p ípadně příznak pobytu na 
úřední adrese. 

Budou upraveny stavy ve výsledku služeb tak, aby byl žadatel informován o změně chování služeb. 

Implementované změny budou promítnuty do dokumentace eGON služeb. 

Změna je bez dopad  do provozní dokumentace. 

7. Návrh testovacího scénáře 

Volání všech jednotlivých dotčených služeb pro osobu ROS s referenční vazbou do ROB 
v následujících situacích: 

- Na vstupu nevyplněn seznam údaj  požadovaných z ROB, nepožadováno čtení ROB 
o Na výstupu nejsou žádné referenční údaje z ROB. 

- Na vstupu nevyplněn seznam údaj  požadovaných z ROB požadováno čtení ROB 
o Na výstupu je z ROB jméno, příjmení a adresa pobytu. 
o Stav ve výsledku bude VAROVANI a bude uvedena informace o vydání pouze 

definovaného rozsahu údaj . 
- Na vstupu vyplněn seznam údaj  požadovaných z ROB v rámci jméno, příjmení, adresa 

pobytu, příznak adresy úřadu, požadováno čtení ROB 
o Na výstupu jsou z ROB požadované údaje. 

- Na vstupu vyplněn seznam údaj  požadovaných z ROB nad rámec jméno, příjmení, adresa 
pobytu, příznak adresy úřadu (nap íklad doklad), požadováno čtení ROB 

o Na výstupu jsou z ROB údaje maximálně v rozsahu jméno, příjmení, adresa pobytu 
a příznak úřední adresy. 

o Stav ve výsledku bude VAROVANI a bude uvedena informace o vydání pouze 
definovaného rozsahu údaj . 

8. Požadavky na součinnosti 
- SZR – koordinace a testování 
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9. Výstupy zm nového požadavku 

- Nová verze ISZR 
- Aktualizace dokumentace ISZR dotčených služeb E20, E21, E22, E29 

 

 Schválil (AutoCont CZ) Schválil (zákazník) 

Jméno 

Datum 25. 10. 2017 25. 10. 2017 

Podpis   

 


