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1. Účel dokumentu
Tento dokument popisuje přihlašování externích uživatelů z obcí a stavebních úřadů (editorů
RÚIAN) do informačního systému územní identifikace (dále jen ISÚI). Zavedením Jednotného
identitního prostoru (dále jen JIP) vznikla povinnost externích uživatelů (dále jen uživatelů)
z obcí a stavebních úřadů, aby se do ISÚI přihlašovali touto cestou.

2. Jak postupovat
Pro úspěšné přihlášení do ISÚI je nutné mít nastaveny přístupové role a agendové činnostní
role v Seznamu orgánů veřejné moci. Nastavení přihlašování do ISÚI je popsáno v dokumentu
„Nastavení přihlašování do ISÚI přes JIP v Seznamu OVM“, který je vyvěšen na stránce
Jednotný identitní prostor na https://ruian.cuzk.cz/.
Pro nastavení přístupu do ISÚI přes JIP je důležité mít oznámenou působnost v agendě, ke
které se přihlašujete. V souvislosti s ISÚI/RÚIAN je nutné mít oznámenou působnost v agendě
A123 (Územní identifikace) a A1281 (Volby do zastupitelstev obcí). Postupu oznámení
působnosti se věnuje dokument „Jak oznámit působnost v agendě A123“, který je vyvěšen na
stránce Jednotný identitní prostor na https://ruian.cuzk.cz/, přičemž oznamování působnosti
v agendě A1281 je analogické.

3. Přihlašování uživatele do ISÚI přes JIP
Přihlašování uživatele do ISÚI přes JIP probíhá na přihlašovací stránce Czechpoint:
https://kaas.czechpoint.cz/as/login?atsId=AISd4e4999f54a44558ac95ac3db83fbe5f
Od 28. 5. 2019 bude možné přihlašovat se do ISÚI pouze dvojím způsobem:



přihlašovací jméno + heslo + certifikát nebo
přihlašovací jméno + heslo + OTP

Důvodem je termín účinnosti vyhlášky č. 82/2018 Sb., (vyhláška o kybernetické bezpečnosti),
§ 19 odst. 3. Přihlašování pouze přihlašovacím jménem a heslem již nebude možné. Každý
uživatel, který se dosud přihlašuje do ISÚI pomocí přihlašovacího jména a hesla, si bude muset
nechat přidat buď certifikát nebo OTP (one-time password = přihlašování pomocí
jednorázových hesel).
Příručky pro nastavení certifikátu (Příručka pro běžného uživatele, Příručka pro lokálního
administrátora) nebo OTP (Příručka pro OTP přihlašování) naleznete na adrese
https://www.czechpoint.cz/dokumentace/prirucky/.
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Pro přihlášení je nutné vybrat si jednu z možností Certifikátem >> nebo OTP >>. Do parametrů
Přihlašovací jméno a Heslo je třeba vyplnit přihlašovací údaje, které byly uživateli zadány
v Seznamu OVM v detailu uživatele. Pokud má uživatel zaregistrovaný certifikát ke svému
uživatelskému účtu v Seznamu OVM, pak ho musí vybrat a použít ho k přihlášení. Pokud má
uživatel zavedeno přihlašování pomocí OTP, pak musí vyplnit ještě kód OTP. Vlastní přihlášení
proběhne po kliknutí na tlačítko „PŘIHLÁSIT“.
Pokud má uživatel nastavenu pouze jednu agendovou činnostní roli, dojde k přihlášení do ISÚI
pod touto agendovou činnostní rolí a k zobrazení Úvodní stránky (Nástěnky) aplikace ISÚI.
Pokud má uživatel nastaveno více agendových činnostních rolí (v tomto případě Volební
okrsky, Obecný stavební úřad, Obec), zobrazí se nejprve obrazovka s výběrem agendové
činnostní role.
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Po zaškrtnutí výběru agendové činnostní role (v našem případě Obecný stavební úřad) a
kliknutí na tlačítko „Vyber“ dojde k přihlášení do ISÚI pod vybranou agendovou činnostní rolí
a k zobrazení Úvodní stránky (Nástěnky) aplikace ISÚI.
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V záhlaví stránky je možné ověřit:
●

přihlášeného uživatele – v našem příkladu „holesov_obstuvo“,

●

agendu (obec, stavební úřad, volební okrsky) – v našem příkladu „Stavební úřad“,

●

orgán veřejné moci (OVM) – v našem příkladu testovací OVM „TST_mestoh“,

●

role, které má přihlášený uživatel přidělené – v našem příkladu „EDI“ = editor, SCH =
schvalovatel, DEX = distributor

●

územní působnost – v našem příkladu obce Bořenovice, Zlín, Hlubočany, Horní Lapač,
Holešov.

Po odhlášení z aplikace ISÚI přes odkaz „Odhlásit se“ v pravém horním rohu se zobrazí
přihlašovací formulář aplikace ISÚI, který je určen pouze pro interní zaměstnance ČÚZK.
V případě, že se chce uživatel znovu přihlásit do aplikace ISÚI přes JIP, je nutné opět použít
přihlašovací stránku Czechpoint:
https://kaas.czechpoint.cz/as/login?atsId=AISd4e4999f54a44558ac95ac3db83fbe5f
nebo použít aktivní odkaz pod formulářem „Přihlásit externího uživatele ISÚI přes JIP“, který
odkazuje na přihlašovací stránku Czechpoint.
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