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Dodavatel provede analýzu spolupráce, zpracuje návrh spolupráce se 

spolupracujícími systémy a provede implementaci propojení. Účelem spolupráce 

systémů je výměna dat nebo čerpání externích dat nezbytných pro průběh 

podporovaných agend. 

Dodavatel zpracuje analýzu včetně popisu procesů, popis způsobu propojení, popis 

dat, popis rozhraní (dokumentace rozhraní). 

 

1. Základní registry státní správy 

Provozovatel  Správa základních registrů (http://www.szrcr.cz) 

Požadavek 

zadavatele 

Zajistit download referenčních údajů z Registru osob a Registru 

obyvatel IS ZR. Účelem je zajistit informace nezbytné pro 

průběh agend (zpracování referenčních údajů žadatelů o 

dotace). 

Popis rozhraní http://www.szrcr.cz/vyvojari 

 

2. EIS JASU 

Provozovatel SFŽP 

Požadavek 

zadavatele 

Systém musí splňovat požadavky na komunikaci s EIS JASU, 

definované v Katalogu požadavků a procesních modelech. 

Popis rozhraní Viz. Příloha B_3 Katalog průřezových požadavků 

 

3. e-Spis 

Provozovatel SFŽP 

Požadavek 

zadavatele 

Systém musí splňovat požadavky na komunikaci se spisovou 

službou, definované v Katalogu požadavků a procesních 

modelech. 

Popis rozhraní splňuje národní standard pro elektronické systémy spisové 

služby  

 

4. Registr podpor de minimis 

http://www.szrcr.cz/vyvojari
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Provozovatel Ministerstvo zemědělství 

Požadavek 

zadavatele 

Systém musí splňovat požadavky na komunikaci s registrem de 

minimis – ověření čerpání veřejné podpory a zápis čerpání 

z uzavřené smlouvy. 

Popis rozhraní http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/registr-podpor-de-

minimis/webove-sluzby/ 

 

5. ISOH (Informační systém odpadového hospodářství) 

Provozovatel Ministerstvo životního prostředí 

Požadavek 

zadavatele 

Systém musí splňovat požadavky na komunikaci s modulem 

autovraky ISOH pro ověření počtu zpracovaných autovraků za 

daný subjekt. 

Popis rozhraní https://autovraky.mzp.cz/autovrak/index/rozhrani 

 

6.  CEDR 

Provozovatel Generální finanční ředitelství 

Požadavek 

zadavatele 

Přenášet údaje o účelově poskytnutých prostředcích a jejich příjemcích 

do centrální evidence dotací ve lhůtě do 30 dnů od skončení prvního, 

druhého a třetího kalendářního čtvrtletí, ve kterém byly účelově 

poskytnuté prostředky poskytnuty. Údaje za čtvrté čtvrtletí včetně 

provedených změn musí být zaznamenány, případně přeneseny do 

centrální evidence dotací do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 

pro finanční vypořádání se státním rozpočtem za příslušný kalendářní 

rok. 

Popis 

rozhraní 

http://cedr.mfcr.cz/Cedr3InfoProviders/CommonPages/Provoz0001.aspx 

 

7. ARES 

Provozovatel Ministerstvo financí 

Požadavek Vyhledávání informací o ekonomických subjektech 
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zadavatele 

Popis rozhraní http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_xml.html.cz 

 


