Metodika ze dne 7. 1. 2019

Jak zkontrolovat nastavení parametrů volání eGON služeb
v agendovém informačním systému KEO-X
Podle Manuálu pro kontrolu nastavení oprávnění přístupů k údajům základních registrů,
který vydalo Ministerstvo vnitra (dále jen Manuál) – část Postup kontroly, 3. krok – musíte do
28. února 2019 ověřit nastavení parametrů volání každé eGon služby ve vašich agendových
informačních systémech. V tomto materiálu přinášíme postup, jak můžete kdykoli způsob
volání služeb ověřit v agendovém informačním systému KEO-X.
Dle požadavků Manuálu se tato kontrola má provést v testovacím prostředí základních
registrů. Námi popsaný postup kontroly je stejný pro testovací i ostré prostředí základních
registrů.
Co je třeba pro přístup do testovacího prostředí ZR:
1. Zažádejte si o testovací certifikát:


Žádost o testovací certifikát.



Žádost pošlete do datové schránky SZR (viz pokyn v žádosti).

Následně obchodní zástupce zajistí:
2. Certifikát naimportuje do programu KEO-X modul Základní registry. V detailu certifikátu
zadá „testovací prostředí“.
3. K registrovaným agendám nastaví testovací certifikát.
4. Po otestování vrátí zpět certifikát do ostrého prostředí.

Postup kontroly volání služeb
Přihlaste se do programu KEO-X a otevřete modul Základní registry (ZR):
1) Na základní obrazovce vyberte AIS – agendu, např. A343,
2) činnostní roli,
3) zadejte buď číslo OP nebo trojkombinaci jméno, příjmení, datum narození ověřované
osoby, POZOR! při testování v testovacím prostředí nejsou k dispozici ostrá data
základních registrů (například tam nenajdete sebe), ale data testovací. Musíte tedy
vyhledat obyvatele ze souboru testovací dat.
4) klikněte na tlačítko Vyhledat obyvatele v ZR,
5) vyberte důvod/účel,
6) zaškrtněte referenční údaje, které v rámci volání služby požadujete.
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Obr. č. 1

Až se vám zobrazí výsledek hledání, máte možnost vytisknout XML soubor (pomocí tlačítka
Tisk volání služby – obr. č. 2).

Obr. č. 2
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XML soubor v rámci kontroly nastavení parametrů volání eGON služeb v základních
registrech musí obsahovat tyto údaje:


Agenda – např. A343,



Agendová (činnostní role) k dané agendě – např. CR8100,



OVM – jedná se o IČO,



AIS – identifikátor (přiděluje IS o ISVS),



Subjekt – např. název Městský úřad Kamenický Šenov,



Uživatel – osoba, která má přiřazenou roli v AIS RPP Působnostním,



Důvod/účel volání,



Seznam údajů – odpovídá zaškrtaným údajům.

OVM má oprávnění žádat pouze takové údaje, na které má v kontextu daného
úkonu zákonný nárok a pro které má nastaveno oprávnění v AIS RPP
Působnostním.
Tento postup ověření služeb proveďte pro všechny registrované agendy a role, které
používáte prostřednictvím KEO-X.
Může se jednat o agendy:


A343 Obecní zřízení – role CR8100,



A414 Matriky – role CR9098,



A1342 Vidimace a legalizace – role CR9276,



A1281 Volby do zastupitelstev obcí – role CR10302, 10282,



A42 Místní poplatky – role CR991, 992.
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Historie komunikace se základními registry
Tímto postupem lze i zpětně ověřit, jak volání eGon služby proběhlo.
Přihlaste se do programu KEO-X a otevřete si modul Základní registry (ZR).
1) Na základní obrazovce klikněte na tlačítko Historie komunikace, zobrazí se vám přehled
komunikace se ZR (obr. č. 4).
V daném seznamu (tabulce) vidíte ve sloupcích např. kód agendy, roli, uživatele, důvod.
2) Označte si myší řádek např. s agendou A414 a klikněte na tlačítko Tisk.

Obr. č. 4

3)

Zobrazí se XML soubor, který byla daná služba volána. V rámci kontroly nastavení
parametrů volání musí obsahovat tyto údaje:









agenda – např. A414,
agendová (činnostní role) k dané agendě – např. CR9098,
OVM – jedná se o IČO,
AIS – identifikátor (přiděluje IS o ISVS),
subjekt – např. název Městský úřad Kamenický Šenov,
uživatel – osoba, která má přiřazenou roli v AIS RPP Působnostním,
důvod/účel volání,
seznam údajů.
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Tímto postupem byste ověřili i další agendy, např. A343 Obecní zřízení (obr. č. 6).

Obr. č. 6

Předání informací o provedené kontrole
Informace o provedené kontrole oznamte Správě základních registrům v aplikaci Registrační
autorita základních registrů (RAZR) nejpozději do 28. 2. 2019.
https://razr.egon.gov.cz/

