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1.

Úvod

Ministerstvo životního prostředí poskytuje veřejnosti informační služby, které významně usnadňují
vyplňování formulářů. Jedná se například o žádosti o dovozní či vývozní povolení podle zákona
č. 100/2004 Sb. (zákon o obchodování s ohroženými druhy). V rámci služeb je umožněno i sledování
postupu vyřízení jimi podaných žádostí.
Vzhledem k individuálnímu charakteru poskytovaných služeb, tyto nelze poskytovat anonymně.
Každý, kdo hodlá poskytované služby využívat, se musí nejprve zaregistrovat podobně jako v běžném
elektronickém obchodě. Na základě registrace jsou pro registrovanou osobu vydány dva kódy. Jeden
slouží pro identifikaci osoby (Identifikátor osoby - OID) a druhý pro přihlášení ke službě (Identifikátor
přihlášení - LID).
Služba registrace osob je nastavena tak, aby žadateli nepřibylo práce, ale naopak, aby mu státní
správa vyšla při plnění zákonných povinností vstříc.
Po přihlášení jsou uživateli k dispozici všechny dostupné služby agendy obchodování ohroženými
druhy (CITES).
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2.

Bezpečnostní pravidla

Vzhledem k tomu, že poskytovatel informačních služeb regulace obchodování ohroženými druhy
(MŽP) nechce zatěžovat obchodníky a jiné přímé účastníky regulovaného obchodu zbytečnou
administrativou, byl zvolen jednoduchý způsob registrace a přihlašování ke službě bez nároku na
pořizování elektronických certifikátů nebo nutnosti osobní návštěvy úředního místa.
Přesto je však nutno dodržovat několik málo bezpečnostních zásad, které zajistí dostatečnou ochranu
osobních a jinak citlivých údajů, které registrované osoby předávají provozovateli při využívání
poskytovaných informačních služeb.

2.1.

Pravidlo 1 – Identifikátor osoby je veřejný

Identifikátor osoby, který je ve formátu 12 místného alfanumerického řetězce (např. ALPA86UEY8J6)
slouží k identifikaci osoby v záznamech. Není třeba jej nikterak skrývat. Je vhodný například pro
komunikaci s pracovníky odborné podpory.

2.2.

Pravidlo 2 – Identifikátor přihlášení je tajný

Identifikátor přihlášení je 11 místný alfanumerický kód skládající se ze dvou částí: První 4 znaky jsou
odvozeny ze jména osoby, pak následuje pomlčka a 6 ti místný kód.
Identifikátor přihlášení neboli LID je podobně jako PIN kreditní karty nutno uchovat v tajnosti,
protože pomocí něho služba ověřuje totožnost osoby.
Dokončenou registrací se registrovaná osoba zavazuje, že nepředá LID žádné další osobě. Pokud by
tak učinila a jiná osoba LID zneužila, pohlíží se na operace takto učiněné jako na operace provedené
registrovanou osobou.
Pokud registrovaná osoba ztratí nebo zapomene LID, získá nový jednoduchou procedurou, při které
zadá svoji registrovanou adresu elektronické pošty.

2.3.

Pravidlo 3 – Komunikace je šifrovaná

Veškerá komunikace, při které se předávají osobní nebo jinak citlivé údaje je šifrovaná. Třetí osoby
tedy nemají možnost tyto údaje získat nějakou formou odposlechu datové komunikace.

2.4.

Pravidlo 4 – Osobní údaje jsou chráněny

Osobní údaje předané provozovateli jsou chráněny podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a slouží výlučně pro účely stanovené zákonem č. 100/2004 Sb., o obchodování
s ohroženými druhy. Provozovatel služby není oprávněn tyto údaje zveřejnit.
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3.

Obecná pravidla pro vyplňování formulářů

Do políček formulářů se vyplňují jen základní hodnoty. Pokud není známa hodnota formulářového
pole, ponechá se pole prázdné. Nic se neproškrtává!
Do numerických polí (tj. polí s hodnotami typu datum nebo číslo) se uvádějí pouze platně
formátované hodnoty. Datum je formátováno podle jazykových nastavení prohlížeče. V ČR je to
obvykle d.m.rrrr (kde d je den vyjádřený jednou nebo dvěma číslicemi, m stejně uvedený měsíc a rrrr
čtyřciferná hodnota roku)
Číslo je formátováno jako posloupnost cifer s možností desetinné čárky. Formát čísla opět závisí na
nastavení prohlížeče uživatele systému. V ČR se jako desetinný oddělovač standardně používá čárka.
Do numerických polí tedy nepatří žádné doplňující údaje typu jednotka (ks, kg) nebo různé
proškrtávání. Systém označí takovouto hodnotu za neplatnou a oznámí chybu.
Po dokončení vyplňování lze formulář kdykoliv uložit tlačítkem Odeslat. Dokud není formulář
autorizován1, lze se k jeho vyplňování vždy vrátit.
Po autorizaci jsou data formuláře uzamčena a nelze je dále upravovat.

1

Při registraci uživatelů a úpravách uživatelských profilů se autorizace neprovádí.
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4.

Postup registrace

Služba registrace osob umožňuje jednoduchým způsobem registrovat nové osoby (například žadatele
o o dovozní a vývozní povolení CITES) a spravovat jejich osobní údaje.
Obrázek 1 znázorňuje postup registrace nové osoby jak z pohledu registrované osoby, tak i z pohledu
správce služby.

Registrace osob CITES
Osoba

MŽP

Registrovat novou
osobu
Ověření
registrovaných
údajů

Vybrat typ osoby

Vyplnit registrační
formulář
Osoba již
registrována?

Ne
Formulář
vyplněn?

Ano

Ano
Uložit formulář

Spárovat
registrační
záznamy

Uložený
formulář

Verifikovat
registraci

Ne

Obrázek 1

4.1.

Výběr typu osoby

Prvním a nevratným krokem je výběr typu osoby (Obrázek 2). Na základě výběru typu osoby se pak
vyplňují osobní údaje do formuláře.
K dispozici jsou 3 možnosti:
•
•
•

Fyzická osoba nepodnikající – osoba, která nemá relevantní živnostenské listy a vstupuje do
obchodu chráněnými druhy z osobních důvodů.
Fyzická osoba podnikající – osoba, která vstupuje do obchodu chráněnými druhy jako osoba
samostatně výdělečně činná a má pro tento předmět podnikání přiděleno IČ (Identifikační číslo)
Právnická osoba
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Obrázek 2

Rozdíly ve formulářích pro registraci jednotlivých typů osob jsou patrné z následujících tří obrázků.

Obrázek 3
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Obrázek 4

Obrázek 5

4.2.

Registrační formulář

Elektronický registrační formulář je velmi jednoduchý a obsahuje kontroly povinných položek.
Obrázek 6 znázorňuje příklad vyplnění formuláře.
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Obrázek 6

4.3.

Uložení formuláře

Uložením formuláře končí registrační procedura ze strany registrované osoby. Vzhledem k tomu, že
regulace obchodu chráněnými druhy používá prostředky informačních technologií již delší dobu, je
řada obchodujících osob již registrována na základě konverze listinných dokumentů.

Obrázek 7

Převzetí registrační žádosti je uživateli potvrzeno elektronickou poštou:

Obrázek 8
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Je nutno, aby správce služby ověřil, zda registrovaná osoba nemá již starší registrační záznam. Z toho
důvodu není možné dokončit registraci automaticky, ale je nutno vyčkat zásahu správce.

4.4.

Ověření registrovaných údajů

Po odeslání registračního formuláře proběhne verifikace registračních údajů a případné spárování
nově zapsaných dat s existujícím registračním záznamem.
Po verifikaci registračního záznamu správcem, bude registrovanému uživateli odeslána aktivační
zpráva, obsahující přístupový kód. Pomocí tohoto kódu se pak uživatel přihlásí ke službám.

Obrázek 9

Konec dokumentu
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