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Datum podáni :26. 12. 2017

Priorita

1. Identifikace vzniku požadavku
Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk.

2. Zadání požadované změny - Analýza a realizace dle požadavku D1229/2017
Na základě požadavku bezpečnostních složek a přímých vazeb na systém ZR provést analýzu a
realizovat komponentu pro vedení evidence vydaných autentizačních certifikátů v rámci Identity
providera eOP.
Hlavní požadavky:
- Splnění požadavků uvedených v D1229/2017-BO/DO
- Naplnění požadavků zákona Č.250/2017 Sb. o elektronické identifikaci
- Vazba na údaje vedené v ROB
- Vazba na údaje vedené v AISEO a AISEOP
- Vazba na národní bod

3. Popis zajištění realizace změny
3.1 Oblasti realizace změny
3.1.1 Komponenta evidence aut. certifikátů - EVIDENCE

- Evidující autentizační certifikáty vydané pro eOP
- Ke každému záznamu jsou uvedené veškeré údaje dle definice v zákoně Č.250/2017 Sb. o

elektronické identifikaci
- Do evidence zapisuje záznamy IS generování certifikátů STČo Zápis údajů probíhá prostřednictvím WS, zabezpečeného kanálu

o Čtení údajů probíhá prostřednictvím WS, zabezpečeného kanálu

- Údaje jsou uložené v persistentní databázi, chráněné proti pozměnění záznamů
- Všechny operace nad úložištěm jsou logované
- Logové záznamy jsou podle definovaných pravidel odesílané do centrálního logovacího bodu
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3.1.2 Komponenta integračnůpřIstupové rozhraní - INTEGRACE

- Bude zajišt'ovat rozhraní WS pro obsluhu úložišť' z externích IS vzdálených pracovišť'.
3.1.3 Komponenta importu autentizačních certifikátů - VSTUP

- poskytuje funkcionalitu pro zápis do evidence z definovaného datového zdroje.
- Umožňuje číst definovaný datový zdroj (například soubor) a odesIlá data na WSintegrace zajištující korektní zápis do EVIDENCE.

3.1.4 Komponenta centrální Iogovaci bod - LOGOVÁNÍ

- Poskytuje centrální logovací bod pro sběr logových záznamů zaj|stuj|c| jejich následnoudistribuci oprávněným příjemcům.
- zajišťuje řízené předávání logových záznamů (dle definovaných pravidel) prostřednictvímvoláni WS vzdálených pracovišť'.
- Jde o šifrované dočasné úložiště logových souborů, na kterém budou uložena šifrovaněvšechna data. Šifrováni bude provedeno privátním aplikačním klíčem úložiště. Data na tomto

úložišti jsou uložena jen do dokončení jejich zpracování.
- Data z dočasného úložiště budou transformována dle definovaných pravidel a předána na

připojená vzdálená pracoviště
- Definovaná metadata z dočasného úložiště budou předána do systému ArcSight.
- zajišt'uje obsluhu front pro jednotlivá vzdálená pracoviště
- Budou definovány postupy pro alternativní předávání dat v případě provozních problémů

jednotlivých vzdálených pracovišť'.
- Po zpracování jsou data odstraněna.
- Záznamy jsou do hgovacího bodu ze systémů, které tento bod výužÍvajÍ, odesílányprostřednictvím protokolu SYSLOG, jeho tcp varianty.

3.2 Analýza
Budou analyzovány funkčních, legislativní a bezpečnostní požadavky na navrhované komponenty.
Výstupem bude:

- Návrh architektury komponent, provozních parametrů, parametrů dostupnosti.
- Návrh integrace mezi komponentami, integrace na komponenty ISZR, koncept integrace na

další AlS.
- Návrh řešení jako podklad pro implementaci.
- Definice požadavků na HW a SW.
- Definice požadavků na součinnosti.
- Návrh harmonogramu (rozdě|ení na etapy, definice klíčové functionality do první etapy)
- Odhad nákladů na realizaci

4. Odhad pracnosti

Činnost

Analýza
projektové vedení, koordinace a administrativa
Celkem

- Cena celkem: 225 000,- KČ bez DPH, tj. 272 250,- KČ včetně DPH

Pracnost MD
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5. Návrh harmonogramu změnového požadavku
Dodání výstupu analýzy do 3 týdnů od objednávky, modul evidence bude řešen prioritně do 2 týdnů
od objednávky.

6. Dopady do provozu l dopady do provozní dokumentace

- Bez dopadu do provozu
7. Návrh testovacího scénáře

- Nerelevantní
8. Požadavky na součinnosti

- SZR - konzultační činnosti a součinnost na analytických schůzkách
9. výstupy změnového požadavku

- Dokument analýzy

Schválil (poskytovatel) Schválil (objednatel)

Jméno

Da'um

Podpis
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