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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZM NOVÝ POŽADAVEK 153 

 

Poskytovatel Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 

Správce  Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Objednatel Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 

Smlouva Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/ -2015 

Název ZP Konzultace a vytvo ení úvodní analýzy k Bezpečnostnímu Modulu 
AIS Působnostní 

Číslo tiketu (ServisDesk) 26749 

Katalogový list  RPP15 

Datum podání 9.8.2017 

Priorita 5 

 

1 Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 26749, RFC 280. 
 

2 Zadání požadované zm ny 

Změna na základě žádosti správce RPP. 
Na základě požadavku odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality, č.j. MV- 78875-
1/OBP-2017, žádáme o zajištění konzultací a vytvo ení úvodní analýzy k Bezpečnostnímu 
Modulu AIS Působnostní (BMAISP), která bude sloužit pro ízení p ístupu do agendových 
informačních systémů v p ípadě bezpečnostních složek státu. 
Up esnění zadání a další ešení požadavku bude probíhat v režimu utajovaných informací 
ve stupni Vyhrazené. 
Termín dodání analýzy věcnému správci RPP je do 29. zá í 2017. 
 

3 Popis zajišt ní realizace zm ny 

Zajištění konzultací a Úvodní analýza, ve které bude proveden sběr a analýza požadavků 
na ešení. 
Výstupem analýzy budou: 
- Funkční požadavky na řešený systém (jaké funkce má systém poskytovat). 
- Nefunkční požadavky na řešený systém (vlastnosti řešeného systému, požadavky na 

bezpečnost, provozní vlastnosti, spolehlivost, případně jiné). 
- Omezení daná legislativou (například ochrana utajovaných informací). 
 
 

4 Odhad pracnosti 

Pracnost Cena / MD 
Cena celkem 

bez DPH 
DPH 

Cena celkem 

s DPH 

360 000 Kč 75 600 Kč 435 600 Kč 
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5 Návrh harmonogramu zm nového požadavku 

Dodání analýzy věcnému správci RPP: 29.9.2017 
 

6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Nemá vliv na provoz, nemá vliv na provozní dokumentaci. 
 

7 Návrh testovacího scénáře 

Kontrola souladu dodané úvodní analýzy se zadáním- 
 

8 Požadavky na součinnosti 
 Schůzky se zadavatelem a uživateli budoucího ešení v rozsahu cca 6 schůzek x 2hod. 

 Prostory v nichž je možné projednávat utajované informace (VYHRAZENÉ). 
 Určení osob, které se zúčastní analýzy jako respondenti. 
 Určení osoby/osob, které jsou p íjemci výstupů z analýzy resp. osoby/osob, kterým má 

být výstup z analýzy p edán. 
 

9 Výstupy zm nového požadavku 

Úvodní analýza v souladu se zadáním 
 

10 Akceptační kritéria 

P edání výstupů z úvodní analýzy určeným osobám. 
 
 

 Schválil (Asseco) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 8. 9. 2017 8. 9. 2017 

Podpis   

 


