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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZM NOVÝ POŽADAVEK Č. 38-2017 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTR  

Smlouva Č. SZR-374-74/ -2015 

Název ZP Manuální nastavení kontroly na položky na agendu pro jedno 
OVM 

Číslo tiketu (ServisDesk) 1-259438041 / 28189 

Katalogový list  ISZR12 nadlimitní 

Datum podání 20. 10. 2017 

Priorita Spěchá 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prost ednictvím ServisDesk. 

2. Zadání požadované zm ny 

Manuální nastavení kontroly na položky na agendu pro jedno OVM: 

Úprava ISZR, která nastaví kontroly vydávaných údaj  na položky pro vybrané OVM/AIS a 
agendu/agendy. 

Up esnění: 
Požadavek na ruční nastavení: 
Omezení na dvě agendy – jedna UOOU druhou nám dodají 
Omezení manuální bez vazby na RPP 
Omezení musí být spuštěno nejprve v logovacím režimu, následně v blokačním 

3. Popis zajišt ní realizace zm ny 

3.1 Konfigurace ISZR 

V konfiguraci ISZR bude možné definovat konfigurační klíč omezující p ístup konkrétní kombinace 
Agenda/Ovm k údaj m. 

Název konfiguračního klíče:  SeznamUdaju_<kodAgendy>_<kodOvm> 

Obsah: seznam údaj , které m že AIS specifikovat p i volání eGON služby 

3.2 Chování ISZR 

ISZR bude možné provozovat v režimech: 

- neaktivní 
- logování 
- omezení p ístupu 
- zamítnutí p ístupu 

Logování ISZR bude provádět do databáze.  



   

 

PnČ - 38_2017_Manuální nastavení kontroly na položky na agendu pro jedno OVM strana 2 ze 5 

3.2.1 Režim neaktivní 
ISZR se chová zp sobem, jakoby funkcionalita nebyla implementována. 

3.2.2 Režim logování 
Pokud žadatel na vstupu specifikuje libovolnou hodnotu v SeznamUdaju a tato hodnota není 
uvedena v seznamu údaj  dle konfigurace pro žadatele, bude tato událost zalogována s informací, 
na které údaje neměl žadatel oprávnění.  

Pokud žadatel neuvede SeznamUdaju, doplní se default seznam (stav p ed implementací). 

Rozsah vydávaných údaj  nebude omezen, z pohledu žadatele se ISZR chová, jakoby funkcionalita 
nebyla implementována. 

3.2.3 Režim omezení přístupu 

Pokud žadatel na vstupu specifikuje libovolnou hodnotu v SeznamUdaju a tato hodnota není 
uvedena v seznamu údaj  dle konfigurace pro žadatele, bude tato událost zalogována s informací, 
na které údaje neměl žadatel oprávnění a současně budou nepovolené hodnoty vyjmuty ze 
SeznamUdaju, tj. nebude o ně žádáno do ZR.  

Pokud žadatel neuvede SeznamUdaju, doplní se default seznam dle konfigurace pro žadatele.  

Rozsah vydávaných údaj  bude omezen, z pohledu žadatele ISZR omezuje žádost o výdej hodnot 
ze ZR. 

Informace o změně rozsahu se na výstup nijak nepromítá. 

3.2.4 Režim zamítnutí přístupu 

Pokud žadatel na vstupu specifikuje libovolnou hodnotu v SeznamUdaju a tato hodnota není 
uvedena v seznamu údaj  dle konfigurace pro žadatele, bude tato událost zalogována s informací, 
na které údaje neměl žadatel oprávnění. Volání služby bude ukončeno stavem chyba v systémové 
části odpovědi „NENI OPRAVNENI EGON“ a současně bude v elementu VysledekDetail p edána 
informace zamítnutí z d vodu požadavku v rozporu s oprávněním na položky. 

Pokud žadatel neuvede SeznamUdaju, doplní se default seznam dle konfigurace pro žadatele.  

Rozsah vydávaných údaj  bude omezen, z pohledu žadatele ISZR omezuje žádost o výdej hodnot 
ze ZR a žadateli je buď žádost zamítnuta, nebo dostane informaci o omezení. 

3.3 Výpisy ze ZR na žádost 
Implementace se dotkne výpis  na žádost z moci ú ední (CzP@office) ze ZR ROB generovaných 
prost ednictvím eGON služby E151 v ISZR/FAIS. 

Implementace níže popsaným způsobem je dočasným řešením. Obecné řešení musí být 
provedeno jiným způsobem, který bude řešen samostatným změnovým požadavkem. 
Změnu chování bude možné konfiguračně vypnout (chování, jakoby nebyla implementace 
provedena) nebo zapnout. 

3.3.1 Omezení implementace 

Omezení je závislé na implementaci multiagendových formulá  pro výpisy z ROB na straně 
CzP@office, tj. z žádosti o výpis musí být z ejmý žadatel – OVM a agenda žádosti. Pokud nebudou 
tyto informace o žadateli dostupné, výpis bude proveden bez omezení implementací. 

3.3.2 Popis implementace 

V p ípadě detekce dotčené žádosti (viz p edchozí kapitola) budou vydávané údaje omezeny na 
základě konfigurace seznamu povolených položek v konfiguraci pro žadatele. Pro čtení údaj  ze ZR 
bude naplňován SeznamUdaju maximálně v rozsahu nastavených oprávnění (pr nik žádosti a 
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konfigurace – stávající stav nezohledňuje oprávnění), kdy nevyplnění ze strany žadatele je 
považováno za požadavek na maximální možný rozsah. 

Výstupní PDF bude upraveno tak, aby bylo z ejmé, které údaje byly ze ZR vydány a které údaje 
vydány nebyly, aby nemohlo dojít k nejednoznačnosti mezi situací, kdy není údaj v ZR veden a kdy 
není na údaj oprávnění. 

P íklad – žadatel nemá oprávnění na místo narození: 

 

4. Odhad pracnosti 

Činnost 

Analýza 

Vývoj ISZR 

Vývoj FAIS 

Testování 

Nasazení 

Projektové vedení a administrativa 

Celkem 

Celková cena: 208 000,- Kč bez DPH 

5. Návrh harmonogramu zm nového požadavku 

Harmonogram realizace se bude ídit datem objednání a platným Release kalendá em. 

P edpokládáme realizaci změnového požadavku do 10 dn  od schválení realizace s p edpokladem 
nasazení do testovacího prost edí 31. 10. 2017 a do produkčního prost edí 2. 11. 2017. 

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

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Jde o dočasné ešení.  

Pro definovaná OVM / agendy budou omezena oprávnění. 
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Nep edpokládá se dopad do provozní dokumentace.  

7. Návrh testovacího scénáře 

Testy budou prováděny na testovacím prost edí. 

Budou provedeny standardní regresní testy, dále budou provedeny specifické testy. 

7.1 Specifické testy ISZR 

Implementace je provedena společným algoritmem pro všechny služby ISZR, ově ení bude 
provedeno na vybraných eGON službách: 

- E03 – robCtiAifo 
- E20 - rosCtiIco 
- E171 – aiseoCtiAifo2 

Bude provedeno ově ení chování postupně: 

- V režimu vypnuto 
o ISZR se chová stávajícím zp sobem, neloguje se 

- V režimu logování 
o Vzniká log s informací o chybě oprávnění, ově ení logu 

- V režimu omezení p ístupu 
o Vzniká log o chybách oprávnění a je promítnuta změna ve výstupu služeb 

- V režimu zamítnutí p ístupu 
o Vzniká log o chybách oprávnění a je promítnuta změna ve výstupu služeb 

7.2 Specifické testy ISZR/FAIS 

Ově ení výpisu poskytnutí údaj  z ROB pro CzP@office 

 Voláním služby E151 – provede ISZR 

 Generováním žádosti z CzP@office – provede SZR 

Postup: 

 Bude proveden test bez zapnuté implementace změny 

 Bude provedena konfigurace tak, aby se změny dotkly generovaných výpis  

 Bude proveden test se zapnutou implementace změny 

8. Požadavky na součinnosti   
 SZR – koordinace, součinnost, testování na straně CzP@office. 

9. Výstupy zm nového požadavku 

 Nová verze ISZR 

 Nová verze FAIS 

 

 Schválil (poskytovatel) Schválil (objednatel) 

Jméno 

Datum 1. 11. 2017 1. 11. 2017 

Podpis   
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