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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZM NOVÝ POŽADAVEK 184 

 

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 vypracování analýzy rozvoje 
RPP 2018+ 

Číslo tiketu (ServisDesk) 27869 

Katalogový list  RPP15 

Datum podání 27.9.2017 

Priorita 5 

 

1 Identifikace vzniku požadavku  
 

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 27869, RFC 310. 
 

2 Zadání požadované zm ny 
 

Požadavek na zajištění analytických a konzultačních prací souvisejících s vypracováním 
dokumentu „analýza rozvoje RPP 2018+“, který požaduje věcný správce RPP. 
Účelem analýzy je získat hrubý odhad pracnosti k uzav ení rámcové smlouvy k rozvoji RPP 
na 3 roky. 
P edpokládanou pracnost v MD uvést po jednotlivých pracovních pozicích nap .: Projektový 
manažer, Architekt ešení, Bezpečnostní konzultant, Analytik, Programátor, Tester tak, aby 
bylo možno objektivizovat p edpokládanou hodnotu rámcové smlouvy dle cen na trhu. 
Obsahem p edpokládaného plnění z rámcové smlouvy bude zejména: 
- Implementace povinností dle zákona 251/2017 (zavedení služeb, adresy ú adoven 

výkonu agend, evidence p enesení výkonu agend ve ejnoprávní smlouvou atd.); vznik 
Katalogu služeb VS, Katalogu životních situací. 

- Integrace IS o ISVS do RPP a certifikačním procesem SZR. 
- Opendata z RPP. 
- ešení územní působnosti v agendách. 
- Procesně právní reinženýring úložiště práv a povinností. 
- Integrace s výstupy projektu eSEL. 
- Integrace s výstupy projektu Portál Občana. 
- Úložiště šablon pro implementace výstupů projektu ÚEP. 
- Analytika, návrh ešení p íp. implementace Rejst íku zastoupení. 
- Podpora a implementace procesně právních změn na období 3 let. 
 

3 Popis zajišt ní realizace zm ny 
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Vytvo ení analytických a konzultačních podkladů na základě zadání požadované změny. 
 

4 Odhad pracnosti 
 

P edpokládaná pracnost 
Činnost Pracnost MD 

Analytické a konzultační práce 

 

Na základě ceny odpovídající kategorie pracovníka  
ID služby Název služby Cena za 1 MD (bez DPH) 

RPP15-03 Konzultace – konzultant 

 

je cena 

Činnost Pracnost 

MD 

Cena v Kč 

bez DPH 
DPH v Kč 

Cena v Kč 

včetně DPH 

Analytické a konzultační práce 180 000 37 800 217 800 

 

5 Návrh harmonogramu zm nového požadavku 
 

Odevzdání dokumentů: 31.10.2017 
 

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 a správce RPP p i: 
 poskytnutí podkladů pro analýzu požadavků a jejich verifikace. 
 

9 Výstupy zm nového požadavku 
 

Dokumenty v souladu se zadáním 
 

10 Akceptační kritéria 
 

Analytické materiály ádně p edané a obsahově v souladu se zadáním 
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 Schválil (Asseco) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 30. 11. 2017 30. 11. 2017 

Podpis   

 


