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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZM NOVÝ POŽADAVEK Č. 185 

 

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 Trvalé nastavení blokování zobrazení osoby v čele několika OVM 

Číslo tiketu (ServisDesk) 28286 

Katalogový list  RPP15 

Datum podání 27.10.2017 

Priorita 5 

 

1 Identifikace vzniku požadavku 
 

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 28286, RFC 321. 
 

2 Zadání požadované zm ny 
 

Změna na základě žádosti správce RPP. 
Žádost o úpravu prezentace údajů o sobách v čele u vybraných OVM, tak, aby byl naplněn  
§ 51 odst. 8 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech.  
 

3 Popis zajišt ní realizace zm ny 
 

Dočasná blokace zobrazení osob v čele u vybraných OVM podle seznamu OVM p edaného 
MV.  
Úprava APV AIS Působnostní v rozsahu: 

 Doplnění seznamu OVM, u kterých má být provedena blokace zobrazení osob v čele. 
 Doplnění GUI pro správu seznamu OVM, u kterých má být provedena blokace zobrazení 

osob v čele. 

 Úprava služeb back-end pro poskytování dat o osobách v čele pro zobrazení OVM. 
 Úprava GUI pro prezentaci údajů o osobách v čele v rámci zobrazení OVM. 
 Úprava funkcionality pro generování DZ p i změně OVM – v p ípadě změny osoby v čele 

u vybraných OVM nebude DZ generována. 
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4 Odhad pracnosti 
 

Oblast 

Pracnost 
v MD 

Pracnost 
v MD 

Popis 
(celkem 

za oblast) 
(Dílčí) 

ANA  

Návrh zajištění provizorní blokace (realizace srpen 2017)  
Návrh změn datového modelu AISP 

Návrh obrazovek (vzhled + logika chování) pro správu 
seznamu OVM pro blokaci. 

Návrh změn obrazovek (vzhled + logika chování) pro 
zobrazení OVM  

Návrh služeb back-endu pro správu seznamu OVM pro 
blokaci. 

Návrh úprav služeb back-endu pro poskytování údajů 
o osobách v čele pro prezentaci OVM 

Návrh uprav služeb pro tvorbu DZ p i změně OVM   

DEV  

Realizace provizorní blokace (realizace srpen 2017)  
Implementace obrazovek pro správu seznamu OVM pro 
blokaci. 

Implementace změn obrazovek pro zobrazení OVM 

Implementace služeb back-endu pro správu seznamu 
OVM pro blokaci. 

Implementace úprav služeb back-endu pro poskytování 
údajů o osobách v čele pro prezentaci OVM 

Implementace uprav služeb pro tvorbu DZ p i změně 
OVM   

Technologická 
podpora 
INFRA 

 Podpora systémových pracovníků p i vývoji modulu  

TEST  

Ově ení provizorní blokace (realizace srpen 2017)  
Ově ení funkcionality pro správu seznamu OVM pro 
blokaci 

Ově ení funkcionality pro zobrazení OVM 

Ově ení funkcionality pro generování DZ pro změně 
OVM 

Vydání verze  Práce s p ípravou instalačního balíčku pro nasazení 

PM  
ídící a administrativní činnosti spojené s implementací 

požadavku 

Celkem      
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P í ceně 15 000 Kč bez DPH za 1 MD je cena: 

 

Oblast Pracnost v MD Cena 

ANA 120 000 

DEV 165 000 

Technologická podpora INFRA 15 000 

TEST 45 000 

Vydání verze 15 000 

PM 45 000 

Celkem 405 000 

 

5 Návrh harmonogramu zm nového požadavku 

Nasazení na MV PROD: 30.11.2017 
 

6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Žádné 
 

7 Návrh testovacího scénáře 

Ově ení funkcionality pro správu seznamu OVM pro blokaci 
Ově ení funkcionality pro zobrazení OVM 
Ově ení funkcionality pro generování DZ pro změně OVM 
 

8 Požadavky na součinnosti 
Není 
 

9 Výstupy zm nového požadavku 

Upravené APV AIS Působnostní 
 

10 Akceptační kritéria 

Ově ená funkcionalita dle navržených scéná ů na testovacím prost edí ZR 
 

 Schválil (Asseco) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 30. 11. 2017 30. 11. 2017 

Podpis   

 


