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1. Certifikát a soukromý klíč Referenčního agenta (dále jen RA) smí používat libovolný subjekt (tj.
orgán veřejné moci, fyzická osoba, firma) pro testování přístupu do testovacího prostředí
Základních registrů (dále jen ZR).
2. Subjekt musí Správě základních registrů (dále jen SZR) poslat vyplněný formulář
„Zadost_o_pouzivani_soukromeho_klice_Referencniho_agenta“, který je umístěný na webu SZR
v sekci „Pro vývojáře systémů AIS“ v části „Nástroj referenční agent a testovací data“ buď
elektronickou poštou na adresu ra@szrcr.cz nebo přes Service Desk SZR https://loginsd.szrcr.cz
3. Povinným údajem jsou jméno žadatele (fyzické osoby odpovědné za používání soukromého
klíče), číslo mobilního telefonu a datum. SZR pošle v případě kladného vyřízení žádosti heslo
k soukromému klíči na udané číslo mobilního telefonu.
4. SZR může odmítnout poskytnout přístup k soukromému klíči bez udání důvodu.
5. Certifikát a soukromý klíč RA lze použít pro testování jak z prostředí KIVS, tak z prostředí
veřejného Internetu.
6. Pokud chce žadatel použít certifikát a soukromý klíč RA z Internetu, musí uvést IP adresu, ze
které bude testování probíhat. Tato IP adresa musí být přidělena žadateli poskytovatelem
připojení k Internetu se sídlem v ČR, nebo ve státě, který je členem EU.
7. IP adresa používaná k testování s využitím certifikátu a soukromého klíče RA nesmí být
používána žádným AIS (agendový informační systém) pro přístup do testovacího ani produkčního
prostředí ZR.
8. SZR má právo kdykoli zablokovat nebo zneplatnit certifikát RA bez oznámení subjektům a bez
udání důvodu.
9. SZR má právo kdykoli zablokovat přístup z jakékoli IP adresy využívající certifikát a soukromý klíč
RA bez oznámení subjektům a bez udání důvodu.
10. Subjekt, který získal souhlas s využíváním soukromého klíče RA, nesmí sdělit heslo
k soukromému klíči RA jinému subjektu, ani nesmí umožnit využití soukromého klíče RA ani IP
adresy RA jiným subjektem.
11. Po
ukončení
testování
je
subjekt
povinen
poslat
SZR
vyplněný
formulář
„Zadost_o_ukonceni_pouzivani_soukromeho_klice_Referencniho_agenta“, který je umístěný na
webu SZR v sekci „Pro vývojáře systémů AIS“ v části „Nástroj referenční agent a testovací data“
buď elektronickou poštou na adresu ra@szrcr.cz nebo přes Service Desk SZR
https://loginsd.szrcr.cz

