Proces připojování AIS k AISC - postup:
1. Žádající OVM musí mít zaregistrovaný IS v souladu s § 53 až 57 zákona č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, evidovaný v IS o ISVS pod daným číslem a vydán
platný certifikát pro přístup k ZR.
2. Před nastavením přístupu do produkčního prostředí AISC je požadováno od OVM otestování
komunikace a funkčnosti v testovacím prostředí AISC. O přístup do testovacího prostředí AISC požádá
OVM zasláním žádosti do DS ŘSCP (ybndqw9).
3. Žádost OVM o přístup do testovacího prostředí AISC musí obsahovat:
ü název a kontaktní adresu OVM, číslo jednací, datum
ü zákonné zmocnění, které opravňuje k využívání údajů z informačního systému cizinců, a to
v rozsahu číslo §, odstavec, popřípadě písmeno, číslo zákona a jeho plný název
ü IČ žádajícího OVM, číslo agendy, role a identifikátor agendového informačního systému, jehož
prostřednictvím bude k údajům AISC přistupováno
4. Na základě zaslané žádosti zahájí ŘSCP proces posouzení s následným rozhodnutím o oprávněnosti
OVM využívat údaje z AISC.
5. V případě kladného i zamítavého stanoviska je informace o výsledku vyřízení žádosti zaslána OVM do
DS. Při kladném vyřízení žádosti nastaví ŘSCP v testovacím prostředí AISC rozsah vydávaných údajů
pro žádající OVM-AIS-Agendu, podle zákonného zmocnění.
6. O přístup do produkčního prostředí AISC lze požádat až na základě úspěšných testů do
testovacího prostředí AISC. Žádost OVM o přístup do produkčního prostředí AISC, zaslaná do DS
ŘSCP, musí obsahovat:
ü název a kontaktní adresu OVM, číslo jednací, datum
ü zákonné zmocnění, které opravňuje k využívání údajů z informačního systému cizinců, a to
v rozsahu číslo §, odstavec, popřípadě písmeno, číslo zákona a jeho plný název
ü IČ žádajícího OVM, číslo agendy, role a identifikátor agendového informačního systému, jehož
prostřednictvím bude k údajům AISC přistupováno
ü Soubory DOTAZ - ODPOVĚĎ ve formátu XML o úspěšném ověření dotazování pro daný AIS
do testovacího prostředí AISC. V rámci testovacího provozu je potřeba otestovat dotazování
webovou službou aiscCtiAifo(E162) i webovou službou aiscCtiPodleUdaju(E163).
7. V případě souhlasného stanoviska ŘSCP nastaví v produkčním prostředí AISC odpovídající konfiguraci
pro žádající OVM-AIS-Agendu a informuje OVM a SZR o nastavení prostřednictvím DS. V případě
zamítavého stanoviska je informováno pouze OVM.
8. První etapou zpřístupnění produkčního prostředí AISC je ověřovací provoz v délce trvaní cca 2
měsíců. Pokud během ověřovacího provozu nejsou zjištěny závady bránící přechodu do rutinního
provozu, přejde provoz určeným dnem do provozu rutinního. V případě, že v době ověřovacího
provozu nebude ze strany systému učiněn žádný dotaz, na který by AISC vrátil odpovídající datový obsah,
bude přístup pro systém do produkčního prostředí AISC ukončen.

Vysvětlení zkratek:
• OVM – orgán veřejné moci
• SZR – Správa základních registrů ČR
• AISC – agendový informační systém cizinců
• ISVS – informační systém veřejné správy
• ŘSCP – Ředitelství služby cizinecké policie
• ZR – základní registry

