Zpřesnění Technické specifikaci e-tržišť
Předmět zpřesnění
Předmětem je zpřesnění znění požadavků Technické specifikace e-tržišť, které jsou svázány
s problematikou správy a přidělování přístupových oprávnění uživatelů systému (zejména požadavků
F-010-030 a F-010-040).
Zpřesnění znění požadavků je podáváno na základě identifikované možnosti interpretace požadavků
v rozporu s cílem Správce e-tržišť, kterého chtěl stanovením těchto požadavků dosáhnout, a který
vychází z potřeb uživatelů e-tržišť.

Zpřesnění
Správce e-tržišť v souladu s požadavky Technické specifikace e-tržišť očekává následující vlastnosti a
funkcionality e-tržišť:
Oprávnění založit nového uživatele zadavatele mají jak uživatelé obsazeni v roli Administrátor
zadavatele, tak uživatelé obsazeni v roli Administrátor zadavatelského útvaru.
Každý z uživatelů zadavatele smí mít přiděleno více rolí. Každá z rolí musí být vztažena buďto
ke konkrétnímu zadavatelskému útvaru, nebo k zadavateli jako celku. Přístup k vybrané
entitě v systému je tak stanoven na základě toho, zda:
o je uživatel v systému obsazen do takové role, která je přiřazena k zadavatelskému
útvaru, či zadavateli jako celku, ve kterém se daná entita nachází,
o chce provést operaci, která mu je z titulu přidělené role umožněna (pro zobrazení
entity role Pozorovatel, pro zobrazení a editaci entity role Správce VZ).
Vytvořit roli v rámci zadavatelského útvaru a obsadit do ní uživatele smí uživatel, který je
obsazen v roli Administrátor zadavatele nebo v roli Administrátor zadavatelského útvaru.
Obsadit do role v daném zadavatelském útvaru smí libovolného z uživatelů zadavatele, tj.
všech uživatelů zavedených do systému jak administrátorem zadavatele, tak administrátory
všech zadavatelských útvarů daného zadavatele.
Vytvořit roli přiřazenou k zadavateli (tj. nikoliv ke konkrétnímu zadavatelskému útvaru) a
obsadit do ní uživatele smí pouze uživatel, který je obsazen v roli Administrátor zadavatele.
Do této role smí rovněž obsadit libovolného z uživatelů zadavatele, tj. všech uživatelů
zavedených do systému jak administrátorem zadavatele, tak administrátory všech
zadavatelských útvarů daného zadavatele.
Upravovat základní údaje uživatele (např. jméno, email, apod.) smí uživatelé, kteří jsou
obsazeni v roli Administrátor zadavatele nebo v roli Administrátor zadavatelského útvaru
v případě, je-li uživatel přiřazen k tomuto zadavatelskému útvaru (tj. hodnota atributu
uživatele Identifikace zadavatelského útvaru odpovídá zadavatelskému útvaru, ke kterému je
Administrátor zadavatelského útvaru přiřazen). Tito uživatelé smí rovněž upravit hodnotu
atributu uživatele Identifikace zadavatelského útvaru a tím jej prakticky přesunout do jiného
zadavatelského útvaru.
Výše uvedená zpřesnění je nutno obdobně interpretovat rovněž pro organizace dodavatele.

