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1 Úvod 
Dokument popisuje rozhraní pro možnost online komunikace mezi externími systémy (NIS v rámci ZTS) a 

registrem NROVDK. Pro autentizace požadavků na služby je nutné použít certifikát. Vytvoření uživatelského účtu 

a vygenerování certifikátu zajišťuje ÚZIS ČR a poskytoval zdravotních služeb si o něj musí požádat. 

2 Přehled poskytovaných rozhraní 
Pro pracovníky příjmu osob na ZTS jsou v eReg na IKP vystaveny služby pro vkládání osob trvale vyřazených 
z dárcovství krve a možnost ověření osoby, zda se v registru NROVDK nevyskytují.  

Služby „VlozZaznam“ a „Vyhledani“ využívají protokol SOAP, WSDL. Služby využívají wsHttpBinding. Dále 
jsou vystaveny totožné služby s konfigurací basicHttpBinding. Ty jsou vhodné v případě, že se nedaří provolat 
endpointy s konfigurací wsHttpBinding. 

2.1 Vkládání záznamu 

Webová služba pro možnost zápisu osoby do registru (jedno rodné číslo). 

Údaje o službě: 
 Služba „VlozZaznam“ běží na adrese https://eregws.ksrzis.cz/Registr/NROVDK/VlozZaznam  

 „VlozZaznamBasic“ běží na adrese https://eregws.ksrzis.cz/Registr/NROVDK/VlozZaznamBasic/ 

 Pro zavolání služby je potřebné mít přiděleno oprávnění: RKRD.Registry.NROVDK.WS.VlozZaznam 

 Služba vrací: 
o „Result“ 

 0 – Vložení záznamu proběhlo 
 1 – Vložení záznamu proběhlo nebo byl přidán důvod vyloučení, avšak s varováním 
 2 – Chyba, ke vložení nedošlo 

o Message“ – Popis varování a chyb 

 Chyby a varování korespondují se způsobem validací při vkládání záznamu aplikačně (v registru).  

2.2 Vyhledání záznamu 

Webová služba pro ověření, zda je osoba přítomna v registru NROVDK. Služba bude vracet informace v rozsahu 
poskytovaném stávajícím systémem: jméno a příjmení – rodné číslo - údaj o vyřazení - která transfúzní stanice 
osobu vyřadila. 

Údaje o službě: 
 Služba „Vyhledani“ běží na adrese https://eregws.ksrzis.cz/Registr/NROVDK/Vyhledani 

 „VyhledaniBasic“ běží na adrese https://eregws.ksrzis.cz/Registr/NROVDK/VyhledaniBasic/ 

 Pro zavolání služby je potřebné mít přiděleno oprávnění: RKRD.Registry.NROVDK.WS.Vyhledani 

 Služba vrací NULL v případě nenalezení, v případě nalezení vrací specifikované údaje o dárci. 
V případě chyb validací parametrů je vrácena FaultException s popisem. 


