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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZM NOVÝ POŽADAVEK  Č. 2-2017 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správ e   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva č.: SZR-374- 4/Ř-2015 

Název ZP Souči ost k RFC  - požadavek ad rá e  ovely záko a   

Číslo RFC SZR RFC 218 

Číslo tiketu – zadá í 
o jed ávky ServisDesk  

1-243662442/ 23467, 23743 

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 

Do rý de , prosí  o a e ě í, ávrh har o ogra u a požadavky a souči ost k 
RFC 218 - požadavek ad rá e  ovely ZZR viz přílohy . 

 

ZR2_170106_MC.XLS ZRO2_170106_MC.XL

S

ZR3_170106_MC.XLS ZRWins3_170112.xls

 

 

3. POPIS ZAJIŠT NÍ REALIZACE ZM NY 

3.1 Zm ny výpisů ZR2 a ZR3 

Jde o výpisy na žádost. Výpisy budou doplněny podle požadavků správce ROS.  

Realizace změny je založena na implementaci rozšíření stávajících publikačních služeb ROS 
využitých pro tvorbu výpisů o nové položky. 

Realizace se promítá do jednotlivých variant výpisů (CzP, CzP@office, CzP@home). 

3.1.1 ZR2 a ZRDS2 

Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby,  
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- Doplňuje se údaj „Přerušení/pozastavení činnosti“ – pod Konec registrace, vyplní se ANO 
pokud přerušeno/pozastaveno, jinak prázdné pole. 

- Doplňuje se seznam insolvenčních správců – sekce „3. Insolvenční správce“. Tabulka dle 
zadání. Zobrazuje se pouze v případě, že je v ROS zapsán alespoň jeden insolvenční 
správce. 

- Číslo sekce „Statutární orgán/Podnikatel“ se mění z 3. na 4. 

3.1.2 ZRO2 

Výpis údajů z registru osob pro orgány veřejné moci. 

- Doplňuje se údaj „Přerušení/pozastavení činnosti“ – pod Konec registrace, vyplní se ANO 
pokud přerušeno/pozastaveno, jinak prázdné pole. 

- Doplňuje se status veřejné prospěšnosti, sekce „3. Status veřejné prospěšnosti“ – pod 
Přerušení/pozastavení činnosti. Pokud nebyl osobě přidělen statut veřejné prospěšnosti, 
položka zůstane prázdná, pokud osoba bude mít statut veřejné prospěšnosti, uvede se ANO. 

- Pod sekci Statutární orgán/Podnikatel se doplňují sekce 5. Likvidátor, 6. Opatrovník, 7. 
Nucený správce, 8. Insolvenční správce. Sekce se část se na výpisu zobrazí pouze v 
případě, že osoba má v ROS zapsán alespoň jeden záznam. 

- Číslo sekce „Provozovny“ se mění z 3. na 9. Sekce se na výpisu zobrazí pouze v případě, 
že osoba má v ROS zapsán alespoň jeden záznam. 

3.1.3 ZR3 

Veřejný výpis údajů z registru osob. 

- Doplňuje se údaj „Přerušení/pozastavení činnosti“ – pod Konec registrace, vyplní se ANO 
pokud přerušeno/pozastaveno, jinak prázdné pole. 

- Doplňuje se status veřejné prospěšnosti, sekce „3. Status veřejné prospěšnosti“ – pod 
Přerušení/pozastavení činnosti. Pokud nebyl osobě přidělen statut veřejné prospěšnosti, 
položka zůstane prázdná, pokud osoba bude mít statut veřejné prospěšnosti, uvede se ANO. 

- Číslo sekce „Statutární orgán“ se mění z 3. na 4. 
- Pod sekci Statutární orgán se doplňují sekce 5. Likvidátor, 6. Opatrovník, 7. Nucený správce, 

Sekce se část se na výpisu zobrazí pouze v případě, že osoba má v ROS zapsán alespoň 
jeden záznam. 

- Číslo sekce „Provozovny“ se mění z 3. (PFO), respektive 4. (PO) na 8. Sekce se na výpisu 
zobrazí pouze v případě, že osoba má v ROS zapsán alespoň jeden záznam. 

3.2 Zm ny ZRWins3 

Jde o výpis na základě změny referenčních údajů v ZR ROS. Výpisy budou doplněny podle 
požadavků správce ROS.  

Realizace je založena na změně eGON služby využívané pro čtení údajů z registru ROS. Nově 
správce ROS požaduje uvádět na výpise datum změny jednotlivých položek vedených v ROS. Tyto 
údaje stávající využívaná eGON služba rosCtiIco neposkytuje. Je třeba implementovat volání služby 
rosCtiSeznamIco s uvedením požadavku na čtení provozních údajů. Výstup této služby je třeba 
vložit do výstupního PDF formuláře.  

Do datové schránky subjektu údajů je ve stávající verzi kromě PDF zasílán výstup služby rosCtiIco 
jako XML. 

Při výstupu do XML do DS bude zachována kompatibilita XML. Jako příloha bude XML ve stávajícím 
formátu. Bude získáno transformací výstupu volání služby rosCtiSeznamIco (tj. nebude prováděno 
volání služby rosCtiIco – ROS bude stále volán pouze jednou).  
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3.3 Výpis p i reklamaci 
Při tvorbě PDF pro editora v rámci procesu reklamace (proces ZR9) se aplikují stejné změny jako u 
formuláře ZRO2. 

 

4. ODHAD PRACNOSTI 

Odhad pracnosti obsahuje navýšení oprati předpokládanému způsobu realizace dle PnČ 47/2016 

 Položka 

1 Rozšíření pro volání služby rosCtiIco pro ZR2 a ZR3 

2 Úprava PDF výpisů na žádost (ZR2 a ZR3) 
3 Implementace volání služby rosCtiSeznamIco 

4 Úprava PDF výpisů při změně (ZRWins3) 

5 Transformace XML 

6 Testy a tvorba výstupů 

7 Nasazení 
7 Projektová činnost 

Celkem 

 

Celková cena: 234 000,- Kč bez DPH 

5. NÁVRH HARMONOGRAMU ZM NOVÉHO POŽADAVKU 

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

6. DOPADY DO PROVOZU / DOPADY DO PROVOZNÍ DOKUMENTACE 

Bez dopadu do provozu / provozní dokumentace. 

7. NÁVRH TESTOVACÍHO SCÉNÁ E 

7.1 Výpisy na žádost 
Generování jednotlivých žádostí pro jednotlivé vstupní kanály (CzP, CzP@office, CzP@home). 
Vyhodnocení výstupu. 

Generování bude provedeno pro poskytnutý seznam subjektů zahrnující osoby s porušenou 
referenční vazbou a zohledňující varianty specifikované správcem ROS. 

7.2 Výpis p i zm n  

Generování změny v ROS pro definovaný subjekt. Po vytvoření výstupní DZ vyhodnocení 
požadavků správce ROS.  

8. POŽADAVKY NA SOUČINNOSTI   

 SZR – koordinace a testování 
 ROS – zajištění testovacích dat pro požadované varianty testů. 
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9. VÝSTUPY ZM NOVÉHO POŽADAVKU 

Nová verze systému ISZR/FAIS. 

10. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA 

 

 

 Schválil (AC) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 6. 2. 2017 6. 2. 2017 

Podpis   

 


