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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZM NOVÝ POŽADAVEK 183 

 

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 Dílčí analytické a konzultační práce k ZR 2.0 

Číslo tiketu (ServisDesk) 28187 

Katalogový list  RPP15 

Datum podání 19.10.2017 

Priorita 5 

 

1 Identifikace vzniku požadavku  
 

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 28187, RFC 201.3. 
 

2 Zadání požadované zm ny 
 

Žádost o p edložení nacenění analytických a konzultačních prací souvisejících 
s problematikou: 
 

1. Mezinárodní interoperabilita a multilinguálnost, možnost provázat EJFO s mezinárodní 
identitou 

 

Úkolem analýzy je návrh ešení pro podporu mezinárodní interoperability, multilinguálnosti 
a možnosti provázání EJFO s mezinárodní identitou v kontextu ZR 2.0. V rámci zpracování 
tématu je t eba v první adě identifikovat požadavky na ešení mezinárodní interoperability 
a multilinguálnosti a jejich zdroje (zejména návrh na ízení Single Digital Gateway či 
European Interoperability Framework) a zhodnotit jejich relevanci v rámci ZR 2.0. Dále je 
t eba navrhnout architektonické principy, kterými se bude ešení pro mezinárodní 
interoperabilitu a multilinguálnost v ZR 2.0 ídit.  

 

Hlavním úkolem analýzy je vytvo ení návrhu architektury ešení podpory mezinárodní 
interoperability, multilinguálnosti a možnosti provázat EJFO s mezinárodní identitou v ZR 
2.0. Návrh architektury ešení bude obsahovat: 

 

 Byznys architekturu 
- Aktéry a role 

- Základní legislativní předpisy pro řešení 
- Byznys služby 

- Hlavní byznys procesy 

 Aplikační architekturu 
- Aplikační komponenty 
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- Hlavní aplikační služby 

 Datovou architekturu popisující propojení EJFO a mezinárodních identit 
 Zasazení architektury ešení do kontextu ZR 2.0 

 Zasazení architektury ešení v rámci dalších spolupracujících informačních systémů 
(nap . NIA, národní brány apod.) 

 

Součástí analýzy bude dále: 
 

 GAP analýza, tj. identifikace prvků architektury, které budou vyžadovat změnu, jsou 
v architektu e nové nebo zrušené. 

 

3 Popis zajišt ní realizace zm ny 
 

Vytvo ení analytických a konzultačních podkladů na základě zadání požadované změny. 
 

4 Odhad pracnosti 
 

ID služby Název služby Cena za 1 MD (bez DPH) 

RPP15-03 Konzultace – konzultant 

 
1. Mezinárodní interoperabilita a multilinguálnost, možnost provázat EJFO s mezinárodní 

identitou 
 

Činnost Pracnost 

MD 

Analýza požadavků 

Návrh byznys architektury 

Návrh aplikační architektury 

Návrh datové architektury 

Zasazení architektury do kontextu ZR 2.0 a ostatních systémů 

GAP analýza 

Celkem: 

 
3. Pracnost celkem a cena 
 

Činnost Pracnost 

MD 

Cena v Kč 

bez DPH 
DPH v Kč 

Cena v Kč 

včetně DPH 

Mezinárodní interoperabilita 
a multilinguálnost, možnost 
provázat EJFO s mezinárodní 
identitou 

600 000 126 000 726 000 

Celkem: 600 000 126 000 726 000 

 

5 Návrh harmonogramu zm nového požadavku 
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Odevzdání dokumentů: 11.12.2017 
 

6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 
 

Nemá vliv na provoz, nemá vliv na provozní dokumentaci. 
 

7 Návrh testovacího scénáře 
 

Ově ení souladu p edávané dokumentace se zadáním. 
 

8 Požadavky na součinnosti 
 

Součinnost SZR p i: 
 poskytnutí podkladů pro analýzu požadavků a jejich verifikace, 

 verifikaci architektonických principů, 

 průběžné verifikaci dílčích architektur a dalších částí analýzy. 
 

9 Výstupy zm nového požadavku 

Dokumenty v souladu se zadáním 
 

10 Akceptační kritéria 

Analytické materiály ádně p edané a obsahově v souladu se zadáním 
 
 

 Schválil (Asseco) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 30. 11. 2017 30. 11. 2017 

Podpis   

 


