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IS SDSL: Úvod

Cílem prezentovaného řešení je zajistit funkčnost
uloženou zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních
hrách, kde v § 77 odst. 6 je uvedeno:

„Ministerstvo zajistí dálkovým způsobem ověření 
totožnosti a věku osoby žádající o registraci.“

tzn. ...pro provozovatele hazardních her zprostředkovat
přístup do Základních registrů (část ROB).
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IS SDSL: Použitá technologie

4

Požadovaná funkčnost bude zajištěna  tzv.  webovou 
službou což je softwarové řešení umožňující interakci 
dvou systémů v síti.

Webová služba má vstupní rozhraní, přes které 
vstupuje požadavek a výstupní rozhraní, přes které po 
zpracování vystupuje odpověď. 

Standardy použité při návrhu webové služby: 
WSDL, XSD,  SSL, SOAP, XML, WS-security.

Popis služby (bude dodatečně zveřejněn):
Adresa služby
WSDL popis služby
XSD schéma pro dotaz
XSD schéma pro odpověď
SOAP Action
Jmenné prostory chybových kódů

Synchronní single zpracování (1 dotaz = 1 hráč).



MF ČR

5

Webová služby

(pro dálkové ověření 
totožnosti 

a plnoletosti)

Základní registry

ROB

Provozovatel 
(informační systém)

IS SDSL: Popis řešení
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IS SDSL: Popis řešení - vstupní parametry služby
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Poř.č. Jméno položky Typ Node Typ Platnost Identifikátor
1 Jmeno per:OsobaJmenoType Element P AA0074
2 Prijmeni per:OsobaPrijmeniType Element P AA0075
3 NarozeniDatum cmn:DatumXMLType Element P CA1082
4 TrvaleBydlisteAdresniMistoKod spa:ObjektAdresaPredavaciKodType Element N AA0109
5 NarozeniMisto NarozeniMistoStructure Structure N

1 Jméno hráče.
2 Příjmení hráče.
3 Datum narození hráče.
4 Kód adresního místa trvalého bydliště hráče. Hodnota musí existovat v číselníku adresních míst v registru RUIAN ke dni, kdy je

dotaz zaslán na službu. Element je nepovinný a slouží k přesnější identifikaci hráče.
5 Struktura s informacemi o místě narození hráče. Element je nepovinný a slouží k přesnější identifikaci hráče.

Poř.č. Jméno položky Typ Node Typ Platnost Identifikátor
1 StatKod spa:StatKodType Element P AA0033
2 ObecKod spa:ObecPredavaciKodType Element P* AA0174
3 SvetText NarozeniMistoSvetTextType Element P*

1 Číselný kód státu, kde má hráč místo narození. Hodnota kódu státu musí existovat v číselníku zemí, který spravuje ČSU, ke dni kdy
je dotaz zaslán na službu.

2 Číselný kód obce, kde má hráč místo narození. Hodnota musí existovat v číselníku obcí v registru RUIAN ke dni, kdy je dotaz zaslán
na službu. Hodnota je vyžadována, pokud element StatKod nabývá hodnoty 203 (Česká republika)

3 Textový popis místa narození v zahraničí. Hodnota je vyžadována, pokud element StatKod nenabývá hodnoty 203 (Česká
republika)

NarozeniMistoStructure

OverHraceDotaz

Vysvětlivky k položkám:

Vysvětlivky k položkám:



IS SDSL: Popis řešení - výstupní parametry služby

7

NeovereniDuvodStructure

OverHraceOdpoved

Vysvětlivky k položkám:

Vysvětlivky k položkám:

Poř.č. Jméno položky Typ Node Typ Platnost Identifikátor
1 HracOvereniVrob cct:IndikatorType Element P CA0005
2 HracPlnoletost cct:IndikatorType Element P CA0005
3 HracNeovereniDuvod NeovereniDuvodStructure Structure N

1 Indikátor zdali byl hráč ověřen v registru ROB. Může nabývat hodnot 1-ověřen v ROB, 0-neověřen v ROB.
2 Indikátor zdali ověřovaný hráč je plnoletý. Může nabývat hodnot 1-plnoletý v ROB, 0-neplnoletý.
3 Struktura s informacemi o důvodu neověření hráče v registru ROB.

Poř.č. Jméno položky Typ Node Typ Platnost Identifikátor
1 Kod NeovedeniDuvodKodType Element P CA0002
2 Text NeovedeniDuvodTextType Element P CA0011

1 Kód důvodu neověření hráče v registru ROB.
2 Textový popis neověření hráče v registru ROB.

Kód Text
001 Pro zadané povinné údaje (jméno, příjmení, datum narození) bylo dohledáno více osob, ale nebyly zadány nepovinné údaje (adresa 

trvalého bydliště, místo narození).
002 Pro zadané povinné údaje (jméno, příjmení, datum narození) bylo dohledáno více osob, ale ani jedna z nich nevyhovuje zadaným 

nepovinným údajům (adresa trvalého bydliště, místo narození).
003 Pro zadané povinné údaje (jméno, příjmení, datum narození) nebyla dohledána žádná osoba.

Číselník hodnot kód/text:



Webová služby pro dálkové ověření totožnosti                  
a plnoletosti

II. kolo (I. kolo >1)

I. kolo (vždy)

Provozovatel 
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Zpracování dotazu 
provozovatele
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IS SDSL: Popis řešení - webová služby
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IS SDSL: Popis řešení - logování služby
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Pravidla
logování se provádí automaticky
k údajům v rámci logování mají přístup oprávnění uživatelé 
(administrátor)

doba uchovávání těchto informací je stanovena vnitřním 
předpisem MF        

Uchovávané informace
datum a čas přístupu klienta

IP adresa klienta požadavku na službu

datum a čas odeslání výsledku zpracování požadavku

obsah příchozí/odchozí zprávy
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Plánovaný časový rámec realizace:

1) 2016/09: Analýza požadavků MF pro realizaci služby

2) 2016/10: Realizace služby a zveřejnění jejího popisu

3) 2016/11: Zahájení ověřovacího provozu

4) 2017/01: Zahájení rutinního provozu

V případě potřeb obcí a provozovatelů je zhotovitel IS SDSL 
(ASD Software, s.r.o.) připraven nabídnout účinnou podporu 
a rozšířit stávající řešení dle požadavků zadavatele.
Kontakt na řešitele: hot-line_sdsl@asd-software.cz

IS SDSL: Harmonogram realizace

mailto:hot-line_sdsl@asd-software.cz


Diskuze, dotazy

IS SDSL: Diskuse, dotazy
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Děkujeme za pozornost, 
kterou jste věnovali této prezentaci.

ASD Software, s.r.o. 
Žerotínova 2981/55A, 787 01 Šumperk 
Tel.: 583 300 711 - ústředna 
Fax: 583 300 712 
Mail: asd@asd-software.cz

IS SDSL: Závěr
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