
   
  

 

RPP_Pozadavek_na_cerpani_MD_181.1_28301_v2 - Optimalizace ízení oprávnění ...pro 
JitkuL 1/9 

 

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZM NOVÝ POŽADAVEK Č. 181.1 

 

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 Úprava RPP za účelem optimalizace ízení oprávnění na položky 
etapa 1 

Číslo tiketu (ServisDesk) 28301, 28681 

Katalogový list  RPP15 

Datum podání 30.10.2017 

Priorita 5 

 

1 Identifikace vzniku požadavku 
 

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 28301, RFC 311. 
 

2 Zadání požadované zm ny 
 

Změna na základě žádosti správce RPP. 
Žádost o úpravu RPP za účelem optimalizace ízení oprávnění na položky vychází z návrhu 
úprav RPP a ISZR za účelem optimalizace ízení oprávnění na položky, který byl schválen 
OHA. 
 

3 Popis zajišt ní realizace zm ny 
 

Úprava APV AIS Působnostní v rozsahu: 

 Úprava datového modelu AISP 

 Doplnění GUI o definice specifických typ oprávnění. 
 Doplnění GUI o definici vazby mezi typem oprávnění a údaji kde lze dané oprávnění 

definovat. 

 Rozší ení GUI pro definici údajů agendy o p íznak údaje o úrovni ve ejnosti údaje. 
 Rozší ení GUI pro definici údajů agendy o informaci který AIS daný údaj poskytuje. 
 Doplnění GUI o zobrazení oprávnění k ve ejným údajům. 
 Úprava GUI pro definici oprávnění (uživatelsky lze definovat oprávnění pouze k údajům, 

které nejsou ve ejné). 
 Úprava procesu poskytování stanovisek k oprávnění (stanoviska budou vyžadovaná 

pouze k oprávněním pro neve ejné údaje). 
 Úprava funkcí pro zápis oprávnění do jádra RPP. 
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Úprava APV AIS Působnostní v rozsahu.  
 Úprava datového modelu RPP 

 Úprava služeb pro zápis údajů agend do RPP. 
 Úprava struktury MO. 
 Úprava funkcí pro generování MO. 
 Změna rozhraní pro p edávání MO mezi RPP a ISZR. 
 

Analýza oprávnění definovaných pro p ístup k údajům ZR. 
 

4 Odhad pracnosti 
 

Oblast 

Pracnost 
v MD 

(oblast) 

Pracnost 
v MD 

(dílčí) 

Kategorie 
pracovníka 

Popis 

ANA 

Konzultant Návrh změn datového modelu AISP 

Konzultant Návrh změn datového modelu RPP 

Architekt 
ešení 

Návrh změn procesu stanovisek k oprávnění 
k údajům 

Konzultant 
Návrh obrazovek (vzhled + logika chování) 
pro definici typu oprávnění 

Konzultant 
Návrh obrazovek (vzhled + logika chování) 
pro definici vazby typu oprávnění údaj agendy 

Konzultant 

Návrh změn obrazovek (vzhled + logika 
chování) pro definici údajů agendy (doplnění 
atributu ve ejnosti a informace o AIS, který 
údaj vydává) 

Konzultant 
Návrh obrazovek (vzhled + logika chování) 
pro zobrazení oprávnění na ve ejné údaje 

Konzultant 

Návrh změn obrazovek (vzhled + logika 
chování) pro definici oprávnění k údajům 
(uživatelsky se definují pouze oprávnění 
k neve ejným údajům) 

Konzultant 
Návrh změn služby (schéma + logika 
zpracování) RppVlozAgendu 

Konzultant 
Návrh změn služby (schéma + logika 
zpracování) RppZmenAgendu 

Architekt 
ešení Změna návrhu struktury MO 

Architekt 
ešení Návrh změny  generování MO 

Konzultant 
Návrh změn rozhraní pro p ebírání MO mezi 
RPP a ISZR 

Konzultant Návrh změn porovnávání, exportů a validací 
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Oblast 

Pracnost 
v MD 

(oblast) 

Pracnost 
v MD 

(dílčí) 

Kategorie 
pracovníka 

Popis 

Konzultant 

Analýza oprávnění k údajům ZR 
definovaných v RPP a návrh opat ení pro 
odstranění zjištěných nedostatků. 

DEV 

AIS front-end 

Programátor Implementace obrazovek pro definici vazby 
typu oprávnění údaj čerpající agendy 

Programátor Implementace změn obrazovek pro definici 
údajů poskytující agendy 

Programátor Implementace obrazovek pro poskytnutí 
stanoviska 

Programátor Implementace změn obrazovek pro definici 
oprávnění k údajům 

Programátor Implementace změn obrazovek pro zobrazení 
poskytnutí stanoviska 

Programátor Aktualizace helpu 

AIS back-end 

Programátor Změna datového modelu AISP 

Programátor Implementace funkcí pro práci s číselníkem 
typu oprávnění 

Programátor Implementace funkcí pro práci s vazbou typu 
oprávnění - údaj 

Programátor Implementace funkcí pro definici údajů 
poskytující agendy 

Programátor Implementace změn funkcí pro poskytnutí 
stanoviska 

Programátor Implementace změn funkcí pro zobrazení 
detailu čerpající i poskytující agendy 

Programátor Implementace změn funkcí pro zápis agendy 
do RPP 

Programátor Implementace změn funkcí pro zápis změn 
agendy do RPP 

Programátor Implementace změn pro zobrazení poskytnutí 
stanoviska 

RPP 

Programátor Změna datového modelu RPP 

Programátor Návrh změn služby (schéma + logika 
zpracování) RppVlozAgendu 

Programátor Návrh změn služby (schéma + logika 
zpracování) RppZmenAgendu 
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Oblast 

Pracnost 
v MD 

(oblast) 

Pracnost 
v MD 

(dílčí) 

Kategorie 
pracovníka 

Popis 

Programátor Implementace změny funkcí pro  generování 
MO 

Programátor Implementace změn rozhraní pro p ebírání 
MO mezi RPP a ISZR 

Technologická 
podpora 

INFRA (ACE) 
Konzultant 

Podpora systémových pracovníků p i vývoji 
modulu 

Technologická 
podpora 

INFRA (MV) 
Konzultant 

Podpora systémových pracovníků p i 
nasazení modulu a jejího provozu v prost edí 
ZR 

TEST 

Konzultant P íprava testovacích dat 

Konzultant 
Návrh testovacích scéná ů pro ově ení 
funkcionality AIS Působnostní 

Konzultant 
Návrh testovacích scéná ů pro ově ení tvorby 
MO 

Konzultant 
Realizace testovacích scéná ů pro ově ení 
funkcionality AIS Působnostního na 
integračním prost edí 

Konzultant 
Realizace testovacích scéná ů pro ově ení 
funkcionality tvorby MO 

Konzultant 
Ově ení funkčnosti modulu na testovacím 
prost edí ZR 

Vydání verze Konzultant 
Práce s p ípravou instalačního balíčku pro 
nasazení 

PM Konzultant 
ídící a administrativní činnosti spojené 

s implementací požadavku 

Celkem    

 
Ceny jednotlivých kategorii pracovníků: 
 

ID Název služby Cena za 1 MD (bez DPH) 

RPP15-01 Konzultace – architekt ešení 

RPP15-03 Konzultace – konzultant 

RPP15-05 Konzultace – programátor 
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Cenová kalkulace: 
 

Oblast 

Pracnost 
v MD 

(oblast) 

Pracnost 
v MD 

(dílčí) 

Kategorie 
pracovníka 

 
Cena v Kč 
bez DPH 

ANA 

Konzultant 
Návrh změn datového modelu 
AISP 

15 000 

Konzultant 
Návrh změn datového modelu 
RPP 

15 000 

Architekt ešení 
Návrh změn procesu 
stanovisek k oprávnění 
k údajům 

72 000 

Konzultant 
Návrh obrazovek (vzhled + 
logika chování) pro definici 
typu oprávnění 

15 000 

Konzultant 

Návrh obrazovek (vzhled + 
logika chování) pro definici 
vazby typu oprávnění údaj 
agendy 

15 000 

Konzultant 

Návrh změn obrazovek 
(vzhled + logika chování) pro 
definici údajů agendy 
(doplnění atributu ve ejnosti 
a informace o AIS, který údaj 
vydává) 

22 500 

Konzultant 
Návrh obrazovek (vzhled + 
logika chování) pro zobrazení 
oprávnění na ve ejné údaje 

22 500 

Konzultant 

Návrh změn obrazovek 
(vzhled + logika chování) pro 
definici oprávnění k údajům 
(uživatelsky se definují pouze 
oprávnění k neve ejným 
údajům) 

30 000 

Konzultant 
Návrh změn služby (schéma 
+ logika zpracování) 
RppVlozAgendu 

15 000 

Konzultant 
Návrh změn služby (schéma 
+ logika zpracování) 
RppZmenAgendu 

15 000 

Architekt ešení Změna návrhu struktury MO 36 000 

Architekt ešení Návrh změny  generování MO 72 000 

Konzultant 
Návrh změn rozhraní pro 
p ebírání MO mezi RPP a 
ISZR 

45 000 

Konzultant 
Návrh změn porovnávání, 
exportů a validací 30 000 
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Oblast 

Pracnost 
v MD 

(oblast) 

Pracnost 
v MD 

(dílčí) 

Kategorie 
pracovníka 

 
Cena v Kč 
bez DPH 

Konzultant 

Analýza oprávnění k údajům 
ZR definovaných v RPP a 
návrh opat ení pro odstranění 
zjištěných nedostatků. 

135 000 

DEV  

 AIS front-end 

Programátor 
Implementace obrazovek pro 
definici vazby typu oprávnění 
údaj čerpající agendy 

45 000 

Programátor 
Implementace změn 
obrazovek pro definici údajů 
poskytující agendy 

60 000 

Programátor Implementace obrazovek pro 
poskytnutí stanoviska 

30 000 

Programátor 
Implementace změn 
obrazovek pro definici 
oprávnění k údajům 

45 000 

Programátor 
Implementace změn 
obrazovek pro zobrazení 
poskytnutí stanoviska 

15 000 

Programátor Aktualizace helpu 37 500 

 AIS back-end 

Programátor Změna datového modelu 
AISP 

45 000 

Programátor 
Implementace funkcí pro 
práci s číselníkem typu 
oprávnění 

15 000 

Programátor 
Implementace funkcí pro 
práci s vazbou typu oprávnění 
- údaj 

45 000 

Programátor 
Implementace funkcí pro 
definici údajů poskytující 
agendy 

75 000 

Programátor Implementace změn funkcí 
pro poskytnutí stanoviska 

45 000 

Programátor 
Implementace změn funkcí 
pro zobrazení detailu 
čerpající i poskytující agendy 

90 000 

Programátor Implementace změn funkcí 
pro zápis agendy do RPP 

15 000 

Programátor 
Implementace změn funkcí 
pro zápis změn agendy do 
RPP 

15 000 
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Oblast 

Pracnost 
v MD 

(oblast) 

Pracnost 
v MD 

(dílčí) 

Kategorie 
pracovníka 

 
Cena v Kč 
bez DPH 

Programátor 
Implementace změn pro 
zobrazení poskytnutí 
stanoviska 

15 000 

 RPP 

Programátor Změna datového modelu 
RPP 

30 000 

Programátor 
Návrh změn služby (schéma 
+ logika zpracování) 
RppVlozAgendu 

60 000 

Programátor 
Návrh změn služby (schéma 
+ logika zpracování) 
RppZmenAgendu 

60 000 

Programátor Implementace změny funkcí 
pro  generování MO 

150 000 

Programátor 
Implementace změn rozhraní 
pro p ebýrání MO mezi RPP 
a ISZR 

60 000 

Technologická 
podpora (ACE) 

Konzultant 
Podpora systémových 
pracovníků p i vývoji modulu 

15 000 

Technologická 
podpora (MV) 

Konzultant 

Podpora systémových 
pracovníků p i nasazení 
modulu a jejího provozu v 
prost edí ZR 

15 000 

TEST 

Konzultant P íprava testovacích dat 45 000 

Konzultant 
Návrh testovacích scéná ů 
pro ově ení funkcionality AIS 
Působnostní 

30 000 

Konzultant 
Návrh testovacích scéná ů 
pro ově ení tvorby MO 

30 000 

Konzultant 

Realizace testovacích 
scéná ů pro ově ení 
funkcionality AIS 
Působnostního na 
integračním prost edí 

60 000 

Konzultant 
Realizace testovacích 
scéná ů pro ově ení 
funkcionality tvorby MO 

60 000 

Konzultant 
Ově ení funkčnosti modulu na 
testovacím prost edí ZR 

15 000 

Vydání verze Konzultant 
Práce s p ípravou 
instalačního balíčku pro 
nasazení 

15 000 
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Oblast 

Pracnost 
v MD 

(oblast) 

Pracnost 
v MD 

(dílčí) 

Kategorie 
pracovníka 

 
Cena v Kč 
bez DPH 

PM Konzultant 
ídící a administrativní 

činnosti spojené 
s implementací požadavku 

75 000 

Celkem    1 867 500 

 

5 Návrh harmonogramu zm nového požadavku 
 

Činnost Počet dnů 

P edání katalogu vnit ních služeb s XSD pro služby MO 

P ipomínky ke katalogu vnit ních služeb s XSD pro služby MO (*) 

Nasazení služeb pro MO na integračním prost edí 

pravidelně generována kompletní MO (vycházející z produkčních dat) na 
integračním prost edí 

Implementace nových služeb pro MO na integračním prost edí 

Revize (vývoj) vyhodnoceni oprávněni na položky na integračním prost edí 

P edání katalogu vnit ních služeb s XSD pro editační služby pro agendu 
vlozAgendu, zmenAgendu 

P ipomínky ke katalogu vnit ních služeb s XSD pro editační služby pro 
agendu vlozAgendu, zmenAgendu (*) 

Nasazení editačních služeb pro Agendu na Integračním prost edí 

Implementace změn editačních služeb pro agendu na integračním prost edí 

Implementace změn AISP na integračním prost edí 

Nasazeni AISP na testovací prost edí  

Nasazeni MO a služeb na testovací prost edí 

Intenzivní testováni, analýza stavu, opravy v testovacím prost edí až do 
okamžiku nasazeni na produkci 

Nasazení na produkci 

 

6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 
 

Žádné 
 

7 Návrh testovacího scénáře 
 

Ově ení definice oprávnění pro ve ejné údaje. 
Ově ení generování MO. 
 

8 Požadavky na součinnosti 
 

Součinnost ISZR pro: 
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 úpravu služeb pro zápis údajů agend do RPP, 

 úpravu rozhraní pro p ebírání MO, 

 úpravu ízení výdeje údajů dle nové struktury MO. 
 

9 Výstupy zm nového požadavku 
 

Upravené APV AIS Působnostní 
Upravené APV RPP 
 

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   

 


