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Úvod 

Smyslem tohoto dokumentu je stanovit provozovatelům agendových informačních systémů 

(AIS) podmínky pro připojení k eGON rozhraní Informačního systému základních registrů 

(ISZR) a poskytnout jim hrubý nástin procesu jejich připojování. 

Tento dokument není konečný, bude průběžně aktualizován dle stavu a nově identifikovaných 

budoucích potřeb. 

Co je tedy eGON rozhraní a jakým způsobem se k němu připojit? 

eGON rozhraní 

eGON rozhraní je vnějším rozhraním ISZR, které slouží pro volání eGON webových služeb1. Je 

publikováno v Centrálním místě služeb (CMS), které dohleduje Ministerstvo vnitra ČR a 

provozuje Česká pošta, s. p.  Pro  volbu správného postupu připojení AIS k tomuto rozhraní je 

zapotřebí určit, zda se jedná o povinný AIS, jehož připojení vyplývá z nařízení vlády 

č. 161/2011 Sb. nebo o AIS participující, který spolupracuje s implementátorem projektu na 

testování tohoto rozhraní.  

Podmínky pro připojení povinných AIS 

Povinnými AIS se rozumí ty agendové informační systémy, které jsou taxativně vymezeny v 

§ 4, 5, 10 a 12 výše uvedeného vládního nařízení, a které se na základě těchto paragrafů 

k eGON rozhraní ISZR připojují. 

1. KIVS 

Základní podmínkou pro připojení povinného AIS k eGON rozhraní ISZR je účastnictví tohoto 

AIS jako subjektu KIVS, protože k vnějšímu rozhraní ISZR je možné přistupovat pouze 

prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS)2. 

                                                 
1
 Seznam těchto eGON služeb je obsažen v dokumentu Katalog eGON služeb, který je vystaven a aktualizován na 

webových stránkách SZR (http://www.szrcr.cz/vyvojari). 
2
 Více o tom, jak se stát subjektem KIVS naleznete na stránkách MVČR https://cms.gov.cz/. 
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2. PROPOJENÍ S JINÝM SUBJEKTEM KIVS 

Další podmínkou je pak vyplnění žádosti o zřízení služby TS-07 – Propojení s jiným subjektem 

KIVS. Předvyplněný formulář pro zřízení této služby je přílohou č. 1 k tomuto dokumentu a 

doručuje se CMS. V případě problémů s jeho plným vyplněním je možné kontaktovat SZR na 

elektronické adrese techinfo@szrcr.cz. Komunikace s CMS pak probíhá prostřednictvím 

elektronické adresy dohled@mvcr.cz nebo adresy korespondenční Dohledové pracoviště 

Ministerstvo vnitra ČR, Olšanská 4, 130 00 Praha 3. 

3. CERTIFIKACE 

Až do startu pilotního provozu ISZR, který začne 28. 11. 2011, bude přístup k vnějšímu 

rozhraní zprostředkováván v tzv. zvolněném režimu, kdy budou certifikáty přidělovány bez 

dalších podmínek na zajištění ze strany AIS. Tyto certifikáty můžete požadovat, po splnění 

výše uvedených podmínek, na adrese ca@szrcr.cz. 

Po datu 28. 11. 2011 přibydou k výše uvedeným podmínkám, podmínky další, zejména pak:  

4. IS JAKO ISVS 

Základní podmínkou pro připojení povinného AIS k eGON rozhraní ISZR bude i splnění 

povinnosti ohlášení IS jeho správcem podle zákona č. 365/2000 Sb. Ministerstvu vnitra, blíže 

viz vyhláška č. 528/2006 Sb3. 

5. SMLOUVA O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ROZHRANÍ 

Povinný AIS bude muset se SZR uzavřít Smlouvu o připojení agendového informačního 

systému k eGON rozhraní Informačního systému základních registrů. Jedině na základě takto 

uzavřené smlouvy budou akceptovány požadavky na vzájemné propojení v CMS tak, aby bylo 

AISu zpřístupněno eGON rozhraní ISZR. Tuto smlouvu, podepsanou statutárním zástupcem 

přistupujícího AIS, budou AIS doručovat SZR do datové schránky SZR, ID datové schránky: 

                                                 
3
 Zákon i vyhláška jsou ke stažení na stránkách SZR (http://www.szrcr.cz/legislativa). Více informací k ISVS 

naleznete na stránkách MVČR (http://www.mvcr.cz/clanek/informacni-systemy-verejne-spravy.aspx).  
 

mailto:techinfo@szrcr.cz
mailto:dohled@mvcr.cz
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jjqjqih (OVM), eventuálně na poštovní adresu Správa základních registrů, Na Vápence 915/14, 

130 00 Praha 3. Jeden podepsaný originál smlouvy zašle SZR zpět přistupujícímu AIS.  

Poznámka: K 28. 11. 2011 budou na stránkách SZR zveřejněny i podmínky pro certifikaci AIS v 
režimech pilotního a ostrého provozu. Od tohoto data budou certifikáty nutné pro práci na eGON 
rozhraní ISZR vydávány až na základě splnění těchto závazných podmínek. Současně bude zveřejněn i 
vzor Smlouvy o připojení agendového informačního systému k eGON rozhraní Informačního systému 
základních registrů.   

Podmínky pro připojení participujících AIS 

Participujícími AIS se rozumí takové agendové informační systémy, které se k eGON rozhraní 

ISZR připojují za účelem testování a vzájemné verifikace webových služeb. Tato připojení 

probíhají pod plnou orchestrací implementátora ISZR.  Některé podmínky pro připojení však 

zůstávají stejné. Upozorňujeme správce AIS, že každý IS, připojovaný k rozhraní ISZR, by měl 

být ohlášen dle zákona č. 365/2000 Sb. Ministerstvu vnitra, blíže vyhláška č. 528/2006 Sb4. 

1. KIVS 

Základní podmínkou pro připojení takového AIS k eGON rozhraní ISZR je účastnictví tohoto 

AIS jako subjektu KIVS, protože k vnějšímu rozhraní ISZR je možné přistupovat pouze 

prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS)5. 

2. PROPOJENÍ S JINÝM SUBJEKTEM KIVS 

Další podmínkou je pak vyplnění žádosti o zřízení služby TS-07 – Propojení s jiným subjektem 

KIVS. Předvyplněný formulář pro zřízení této služby je přílohou č. 2 k tomuto dokumentu a 

doručuje se CMS. V případě problémů s jeho plným vyplněním je možné kontaktovat SZR na 

elektronické adrese techinfo@szrcr.cz.  Komunikace s CMS pak probíhá prostřednictvím 

elektronické adresy dohled@mvcr.cz nebo adresy korespondenční Dohledové pracoviště 

Ministerstvo vnitra ČR, Olšanská 4, 130 00 Praha 3. 

Poznámka: Ostatní organizačně-procesní záležitosti můžete řešit buďto přímo s implementátorem 
projektu, firmou Autocont, nebo na telefonním čísle podpory SZR 236 031 757 (podpora@szrcr.cz). 

                                                 
4
 Zákon i vyhláška jsou ke stažení na stránkách SZR (http://www.szrcr.cz/legislativa). Více informací k ISVS  

naleznete na stránkách MVČR (http://www.mvcr.cz/clanek/informacni-systemy-verejne-spravy.aspx). 
5
 Více o tom, jak se stát subjektem KIVS naleznete na stránkách MVČR https://cms.gov.cz/. 
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