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1 Napojení IS KEO-X / KEO-W na Základní
registry

v. 1.55   12. 11. 2019

1.1 Podmínky pro napojení na ZR

1) Pevná IP adresa.

2) Registrace KEO-X do IS o ISVS.

3) Technologický certifikát.

4) Provedení internetové aktualizace KEO-X či KEO-W před koncem června 2012.
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I nadále bude potřeba mít přístup přes CzechPOINT@Office a ISDS, a to za účelem zpochybnění
údajů či podání žádosti o zpřístupnění údajů.

Přístup přes CzechPOINT@Office bude také potřeba za účelem editace referenčních údajů
v Základních registrech, zapisování do ISEO a ISUI.

1.2 Přidělení uživatelských práv pro přístup k ZR

Přistupovat k Základním registrům může pouze uživatel, kterému bylo přiděleno uživatelské
právo. Uživatelská práva přidělí jednotlivým uživatelům obchodní zástupce společnosti ALIS
v modulu Uživatelé.

Pozn.:

Důležitým předpokladem pro splnění zákonných povinností v souvislosti se získáváním referenčních
údajů ze ZR je mít nastavené přístupové heslo do IS KEO-X!

1.3 Vstup do modulu, pracovní plocha

Napojení na Základní registry je v tuto chvíli umožněno přes samostatný modul KEO-X Základní
registry, který se spustí pomocí tlačítka s ikonou v panelu ikon.

Zobrazí se okno umožňující napojení na Základní registry: 
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Okno je rozděleno do sekcí Identifikace, ROB a ROS.

Ve spodní části má obsluha k dispozici tlačítka:

Ukončit - ukončení modulu

Nastavení - přístup k číselníkům potřebným pro napojení na ZR

Historie komunikace - přehled všech dosavadních uskutečněných přístupů k ZR.

1.4 Pohyb po formulářích

Na popiscích formulářů a tlačítek je jedno z písmen podtrženo. To znamená, že daný prvek lze
použít pomocí kombinace levý ALT + příslušné písmeno.

U textových polí vyvolává tato akce přesun kurzoru pro psaní do příslušného pole a v případě
tlačítka jej aktivuje.

V tabulkách je možné fulltextově vyhledávat zadáním libovolného textu do tohoto pole:



Napojení na Základní registry6

© 2019 ALIS spol. s r.o.

.



Nastavení, číselníky 7

© 2019 ALIS spol. s r.o.

2 Nastavení, číselníky

Tlačítko Nastavení

Uživateli s administrátorským přístupem se nabídnou tyto položky menu: 

Jde o číselníky, které je nutno pro potřeby přístupu k ZR „naplnit“. 

Běžný uživatel má k dispozici pouze nabídku Seznam důvodů a Notifikace.

2.1 Identifikace AIS

Číselník nutný pro identifikaci AIS, ze kterého je přistupováno k ZR.

Položky číselníku se odvíjí od toho, jak byl AIS registrován v IS o ISVS.
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Pomocí tlačítka Nový se pořídí nová položka tohoto číselníku - jde o kombinaci AIS, agendy a
certifikátu. Otevře se okno Nastavení pověření:

Zde se vyplní údaje:

Popis - název agendy

ID AIS - jedná se o ID (číslo) přidělené při registraci AIS v IS o ISVS

Agenda - kód agendy, lze vybrat z roletového menu

Certifikát - vybere se po použití tlačítka Nastavit - viz kap. Certifikáty.

Zadané údaje se potvrdí tlačítkem Uložit.
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2.2 Certifikáty

Zobrazí se přehled certifikátů pro přístup k ZR.

Nový certifikát se načte tlačítkem Nový.
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Na záznamu certifikátu lze použít pravé tlačítko myši, zobrazí se menu:

Nabídka Zobrazit detail - otevře okno s detailem certifikátu:
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Nabídka Odstranit - slouží k odstranění certifikátu.

Tlačítkem Nový se přidá certifikát do číselníku - zobrazí se okno file systému počítače, ve kterém se
vyhledá a vybere požadovaný certifikát.

Pozor!

Mohou se vyskytnout problémy s připojením KEO-X na ISZR. Snaha připojit se končí tímto
chybovým hlášením: 
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Jde o situaci způsobenou špatným, neúplným vygenerováním klientského certifikátu
(chybí root).

Přikládáme stručně popsaný správný postup.
Po spárování obou částí certifikátu je třeba provést následující:

1. Výsledný pfx soubor nainstalovat do systémového úložiště certifikátů (certmgr.msc),
při instalaci je třeba jej označit jako exportovatelný! 

2. Doinstalovat chybějící RootCA a při instalaci zvolit umístění pro důvěryhodné kořenové
certifikáty. Pokud se objeví varování, potvrďte jej tlačítkem "Ano".
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3. Vyexportovat původní certifikát včetně soukromého klíče, rozšířených vlastností a
všech certifikátů na cestě k certifikátu.

2.3 Oprávnění k rolím
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Slouží k výběru a přiřazení činnostních rolí, ke kterým má uživatel oprávnění.

Činnostní role, ke kterým je uživatel oprávněn, musí být nastaveny stejně, jako je tomu ve „Správě
OVM“ - viz obrázek níže.

Pomocí tlačítka Nový se přidá nový oprávněný uživatel - vybere se ze selectu Oprávněný uživatel
AIS:
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Novému oprávněnému uživateli je třeba přiřadit činnostní role, ke kterým je oprávněn.

Metodické doporučení

V tomto kroku Vám metodicky doporučujeme přiřazovat jednotlivým uživatelům

činnostní roli: CR8100 Využívání údajů z ROB, ISEO, ISC (§ 149a) (agendy - A343

Obecní zřízení (zákon o obcích)).

V případě matričních úřadů se bude pouze matrikářkám přiřazovat ještě činnostní

role: 

CR9098 Ověřování údajů ze základního registru obyvatel, z informačního systému

evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému

občanských průkazů nebo z informačního systému cestovních dokladů. (agenda -

A414 Matriky).

Přiřazení činnostních rolí se provede tlačítkem Nový, které otevře seznam rolí s uvedením

kódu a označení agendy:
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Seznam rolí lze filtrovat dle agendy:

Lze označit a vybrat více agendových rolí najednou (klávesa Shift nebo Ctrl + levé tlačítko

myši). Po stisknutí tlačítka Přiřadit se vybrané role přiřadí oprávněnému uživateli.



Nastavení, číselníky 19

© 2019 ALIS spol. s r.o.

Po stisknutí tl. OK bude tento uživatel přidán do seznamu oprávněných uživatelů:

V seznamu oprávněných uživatelů lze použít pravé tlačítko myši - nabídne se menu:



Napojení na Základní registry20

© 2019 ALIS spol. s r.o.

Nabídka Detail (anebo dvojklik levým tl. myši) zobrazí detail uživatele s přehledem

přiřazených činnostních rolí, a pomocí tlačítka Nový lze dodatečně přidat nebo odebrat

povolenou činnostní roli. 

Nabídka Odstranit odstraní uživatele i s přiřazenými rolemi.

2.4 Seznam důvodů

Nadefinování důvodů (účelů) využití služby (po použití tl. Nový) - tyto předem připravené texty se
následně nabízejí při hledání v ZR, kdy je třeba uvést důvod přístupu k ZR. 

2.5 Notifikace

Podmínkou aktualizace dat formou notifikací je aplikace instalovaná jako serverová
s nepřetržitým režimem anebo v případě lokální instalace KEO-X je nutné, aby aplikace
zůstala alespoň jednou za čas (dle potřeby) spuštěná přes noc, konkrétně od půlnoci do
6:00 h.  

Možnost přejít na načítání změn systémem notifikací je skryta pod tlačítkem Nastavení - volba
Notifikace. 



Nastavení, číselníky 21

© 2019 ALIS spol. s r.o.

Otevře se okno pro nastavení příslušnému uživateli. Použije se tlačítko Spustit službu.

Tlačítko Zrušit vrátí původní režim porovnávání. 

Přechodu na načítání změn notifikací musí předcházet vypořádání všech původním způsobem
(porovnáním) nalezených rozdílů mezi ROB a KEO-X.
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3 Historie komunikace

Tlačítko Historie komunikace 

Zobrazí tabulku s přehledem dosavadní komunikace se ZR - veškeré přístupy do ZR se logují.

Na jednotlivých záznamech lze použít pravé tlačítko myši s následujícím menu:

Zobrazit požadavek 

Otevře se okno s detailem požadavku - ve tvaru xml souboru.
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Zobrazit odpověď 

Obdobně se zobrazí okno s detailem odpovědi ze strany ZR.
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Vytvořit hlášení pro Infoport

Vytvoření hlášení o chybovém stavu ZR - viz kap. Odesílání hlášení o chybách ZR.

Opis záznamů

Možnost tisku nebo uložení sestavy historie komunikace.
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4 Identifikace uživatele

V části Identifikace je předvyplněno jméno aktuálně přihlášeného uživatele.

Dále je třeba z roletového menu vybrat AIS agendu a činnostní roli, ve které má být přistupováno
k Základním registrům. 

Nabízejí se pouze ty agendy, na které má přihlášený uživatel právo.
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5 Vyhledání obyvatele v ROB

Ztotožnění obyvatele se provádí na základě identifikace klienta.

V programu se po stisknutí tlačítka Vyhledat obyvatele v ZR zobrazí formulář pro zadání

identifikačních údajů o hledaném obyvateli.

· Přednostně se vyhledává dle předloženého elektronicky čitelného dokladu. V první řadě

je třeba vybrat typ dokladu - v roletovém menu je zde na výběr občanský průkaz,
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cestovní pas, povolení k pobytu, vízový štítek nebo pobytový štítek. Dále se zadá číslo

vybraného dokladu.

· Pokud je zadáno číslo dokladu, není již potřeba zadávat další údaje.

· Není-li žádný doklad k dispozici, je možné hledat dle id datové schránky či dle

kombinace jména, příjmení a data narození (příp. úmrtí) anebo adresy pobytu. Chystá se

i vyhledávání dle rodného čísla.

Uživatel má kromě toho možnost použít tlačítko Převzít… - to zobrazí standardní dialog modulu

Adresář a umožní převzít údaje obyvatele do vyhledávacího formuláře.

Vlastní dotaz do ZR se odešle pomocí tlačítka Hledat v ZR.

5.1 Používání adresních míst v modulu Základních registrů

Při zadávání adresy se musí zapsat nejprve ulice, včetně čísla domovního. Při jejím zadávání se

automaticky začne kompletovat adresní místo - podle názvu ulice se začne automaticky doplňovat

a při zadávání čísla domovního již je nabízena konkrétní ulice s daným číslem v různých

městech/obcích. Po vybrání správné kombinace se adresa použije stisknutí klávesy ENTER.

Adresa musí být vždy vybrána z nabízených možností, pokud bude adresa zadána ručně, nebude

použita!
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5.2 Hledání obyvatele v Základních registrech

Ve formuláři je třeba vyplnit kombinaci údajů, podle kterých je možné v ZR vyhledávat. Nejlépe

jméno, příjmení a datum narození (příp. úmrtí). 

Nebo je možné vyhledávat dle čísla dokladu nebo ID datové schránky. V tom případě není potřeba

zadávat další údaje, např. jméno a příjmení. Jsou-li tyto údaje přesto vyplněny, jsou ignorovány.

Po stisknutí tlačítka Hledat v ZR se otevře dialog, ve kterém je předvyplněn aktuální uživatel a

agenda + role, z jejíž pozice právě dotaz provádí. Je třeba vybrat důvod použití služby - vybírá se

z roletového menu, ale lze zapsat i ručně.
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Dotaz se potvrdí tlačítkem Pokračovat.

Je-li obyvatel nalezen, dosadí se referenční údaje ze ZR do pravé části formuláře. Adresní údaje

nalezeného obyvatele jsou pod záložkou Adresa.

Pomocí tlačítka Tisk výsledku lze odpověď ze strany ZR vytisknout:
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5.3 Ztotožnění obyvatel

Ztotožněním obyvatel se každému obyvateli přiřadí číslo AIFO, které slouží jako identifikátor

při komunikaci modulu evidence obyvatel a základních registrů.
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Hromadné ztotožnění obyvatel vedených v EO

Program umožňuje hromadné ztotožnění všech obyvatel najednou. K tomu slouží tlačítko
Ztotožnění obyvatel:

Otevře se okno s přehledem o počtu ztotožněných či dosud neztotožněných obyvatel. Při prvním
vstupu jsou všichni obyvatelé neztotožněni.
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Vlastní proces hromadného ztotožnění se vyvolá tlačítkem Spustit.

Pro odsouhlasení agendy se stiskne tl. Pokračovat.

Program vezme údaje jméno, příjmení a datum narození z evidence obyvatel a pokusí se
jednoznačně nalézt obyvatele v základních registrech.

Proces notifikace je složitý, a proto trvá poměrně dlouho (aktuální kartotéka s tisícem obyvatel cca
30 minut). Proces je však možné kdykoliv přerušit a pokračovat jindy.

Obyvatel je buď v ZR nalezen a proběhne jeho ztotožnění nebo se může stát, že dle kombinace
referenčních údajů odeslané jako dotaz, se vrátí ze ZR několik osob (několik Josefů Nováků na
stejné adrese). Pak musí obsluha „ručně“ vybrat odpovídající osobu.

Výsledkem ztotožňování je tedy především suma ztotožněných obyvatel, dále tabulka s obyvateli,
ke kterým podle zadaných podmínek (jméno, příjmení, adresní údaje) bylo nalezeno více subjektů
a je třeba z nich vybrat správného obyvatele ručně. Třetí množinou jsou obyvatelé, jejichž údaje
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na kartě obyvatele nesouhlasí s žádným subjektem v ROB. V těchto případech doporučujeme
následující postup.

Ztotožnění nově přihlášeného obyvatele

Pokud je v Evidenci obyvatel pořízen nový obyvatel (přistěhovaný obyvatel, narozené dítě), musí
se i u něj provést ztotožnění (musí mu být přiřazeno AIFO), aby se k jeho osobě mohly získávat
změny z ROB.

Nově pořízený obyvatel se zařadí mezi "dosud neztotožněné obyvatele". Je třeba ho vyhledat v
ROB a je-li úspěšně nalezen, provést jeho ztotožnění - viz kap. Přhlášení AIFO.

Ruční ztotožnění obyvatele

Pomocí tlačítka Zobrazit se otevře seznam osob, které vyžadují ruční ztotožnění. Seznam je možné
vytisknout nebo uložit (pravé tlačítko myši - nabídka Opis záznamů).

Postupně je potřeba každou osobu v seznamu označit a pomocí tl. Ruční ztotožnění (anebo
pravého tl. myši a nabídky Ruční ztotožnění) otevřít formulář pro vyhledávání obyvatele v ROB. V
něm jsou předvyplněné údaje této osoby.

Nebo je možné osobu ze seznamu vyřadit - pravé tl. myši - nabídka Vyřadit z ručního ztotožnění.
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Postup při ručním ztotožnění u obyvatel, na které ze ZR nepřišla žádná odpověď:

1. Pokud je možné odhadnout, kde by mohla být chyba (např. v kartě obyvatel je Josef, na
přihlašovacím lístku Jozef), je třeba údaj opravit v Evidenci obyvatel KEO-X na kartě obyvatele. 

2. Při dalším vstupu do seznamu k ručnímu ztotožnění se údaje zaktualizují podle opravené karty.
Znovu se odešle dotaz do ZR.  

3. Popř. se osoba zkusí dohledat jinak - např. je-li známo číslo OP, změnit kriteria hledání v ZR.

4. Pokud základní registr upraveného obyvatele najde, následuje vyžádání AIFO (pravé tlačítko
myši na řádku s nalezeným obyvatelem - nabídka Ztotožnit obyvatele). Vyžádání AIFO je
podmínkou k tomu, aby obyvatel zmizel ze seznamu k ručnímu ztotožnění!

5.4 Přihlášení AIFO

Použitím pravého tlačítka myši na záznamu v tabulce s nalezenou osobou se nabídne možnost

Ztotožnit obyvatele (pokud již osoba byla ztotožněna, není nabídka aktivní).

Pro obyvatele, ke kterým je získáno AIFO, bude následně možné načítat změny z ROB.

5.5 Zjišťování změn v evidenci obyvatel

Zjišťování a provádění změn se provádí formou notifikací změn dat ze systému ZR.

Odběr notifikací je třeba přihlásit, a to pomocí tlačítka Nastavení - volba Notifikace -  tl. Spustit
službu. Po stisknutí tohoto tlačítka se vlevo doplní údaj o oprávněném uživateli, jehož jménem
bude služba do ISZR přistupovat.

Podmínkou funkčnosti stahování notifikací je, aby KEO-X bylo nainstalované jako serverová
aplikace s nepřetržitým provozem anebo, pokud je nainstalovaná jako lokální aplikace, musí být
minimálně jednou za dva měsíce (lépe častěji) spuštěná v době mezi 0:00 - 6:00 h ráno.
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Pokud dojde k úspěšnému stažení notifikací, zapíše se datum posledního stažení s výsledkem
"OK".

Zjištěné změny (pokud byly) se zobrazí po použití tlačítka Změny proti KEO-X EO. 
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Zobrazí se seznam všech obyvatel, kde byly nalezeny rozdíly v evidenci obyvatel oproti datům ze
základního registru.

Tlačítkem Filtr a následným zaškrtáním check boxů je možné omezit zobrazené údaje:
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Po rozkliknutí konkrétního obyvatele se zobrazí detail porovnání údajů z evidence obyvatel a
základních registrů. 

Po stisknutí tlačítka Oprava v EO dojde k přesměrování do evidence obyvatel, kde je možné
zjištěné rozdíly opravit a provést potřebné změny.
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Změny se v EO zaznamenají standardním způsobem - prostřednictvím tlačítka Změny.

Přehled změn je možné také vytisknout a změny vypořádat později.

Přiřazení chybějících adresních kódů

V případě, že je v poli Podrobnosti informace – "Adresní kód pobytu není vyplněn v EO", je nutno
tento kód doplnit.
Doplnění kódu se provádí přes tlačítko Zadat adr. kód, které je z tohoto důvodu povolené.
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Po stisknutí tlačítka se otevře dialog pro vyhledávání adresy. Zde se začne v poli Ulice zadáním
ulice nebo části obce, včetně čísla domovního.



Napojení na Základní registry40

© 2019 ALIS spol. s r.o.

Při psaní se začnou nabízet možné ulice / části obce, hledanou adresu pak potvrdíte klávesou enter
nebo kliknutím myši. 

V poli Informace bude uvedeno, že byla nalezena právě jedna adresa.

Po stisknutí tlačítka Převzít se zobrazí potvrzení a informace, zda existují nebo neexistují další
rozdíly.
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6 Vyhledání osoby v ROS
Vyhledávání právnických osob a jejich organizačních složek, podnikajících fyzických osob,

zahraničních osob a jejich organizačních složek, organizací s mezinárodním prvkem a

organizačních složek státu je možné dle IČO nebo dle čísla a typu datové schránky.

Tlačítko Vyhledat osobu v ZR zobrazí vyhledávací formulář pro zadání dotazu do ROS:

Vyhledávání osoby v ROS probíhá dle IČO nebo id datové schránky (+ výběr typu DS), případně dle
obchodního názvu. 

Adresa sídla se vyhledává stejným způsobem jako adresa pobytu při hledání obyvatele. Na
textovém poli pro ulici je opět aktivní funkce vyhledávání adres, a pokud má být adresa použita,
musí být vybrána z nabízených možností.

Obdobně, jako při vyhledávání v ROB, je možné převzít údaje z Adresáře (tl. Převzít…).
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Odeslání dotazu se provede tlačítkem Hledat v ZR.

Referenční údaje nalezené osoby se dosadí do pravé části formuláře:



Napojení na Základní registry44

© 2019 ALIS spol. s r.o.

7 Odesílání hlášení o chybách ZR
V případě, že při komunikaci se Základními registry nastala chyba, a chyba je na straně Základních

registrů, zobrazí se dialog popisující chybový stav ZR.

Dialog – „Chybový stav ZR“

Dialog obsahuje:

· Informaci o chybě a popis, jak požádat HelpDesk Základních registrů o vyřešení tohoto
problému.

· Možnost vytvořit z aktuálního chybového stavu podrobné hlášení, které uživatel jednoduše
připojí k novému incidentu v Info-Portu.
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Vytvoření Hlášení pro InfoPort

1. Stisknutím tlačítka „Vytvořit hlášení“ se shromáždí potřebné informace.

2. Zobrazí se informační okno:

3. Zobrazí se dialog pro výběr cesty, kam se má soubor uložit.

4. Po uložení se zobrazí dotaz na uložení cesty k souboru do systémové schránky:

Vytvoření Incidentu v Info-Portu

Přihlašte se jménem, heslem a certifikátem na stránce www.info-port.cz.
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Po přihlášení pokračujte kliknutím na slovo „zde“:

Dostanete se přímo na stránku pro zadání vytvoření „Nového incidentu“:
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Zde vyberte typ služby:

· Volte podle toho, kam chcete přistupovat (ROB/ROS) – většinou tuto informaci zjistíte
v dialogovém okně Základních registrů, kde je chyba zobrazena:
např. podle chyby v obrázku okna „Chybový stav ZR“ lze v tomto případě zvolit ORG.

Nadpis:

· Zkráceně uveďte problém:
např. "Při dotazování na údaje obyvatele nastala chyba".

Popis:

· Zde je vhodné zkopírovat text z okna „Chybový stav ZR“..

Příloha:

· Jako přílohu připojte soubor s hlášením, který jste vytvořili v KEO-X tlačítkem „Vytvořit
hlášení“.
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Incident dokončíte tlačítkem „Vytvořit incident“.

Odeslání hlášení o chybě je zaznamenáno v historii komunikace a je znázorněno formou
zaškrtnutého checkboxu Hlášení v tabulce Historie komunikace:
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8 Ověřování osob pomocí ZR v Matrice
Modul Základních registrů je přístupný i z formulářů modulu Matrika. Je možné přímo ověřovat

osoby, se kterými se právě pracuje, a to u nových i již existujících záznamů.

1. V matričním formuláři doplníme základní údaje:

2. Stiskneme tlačítko „Ověřit snoubence v ZR“ a vyhledáme v ZR.
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3. Po uzavření dialogu následuje dotaz, zda chceme aktualizovat údaji ze ZR:
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4. Zvolíme ANO a následuje volba způsobu doplnění jména a příjmení:
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5. Po výběru požadované varianty se údaje doplní do formuláře:
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