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1 Účel dokumentu
Účelem tohoto dokumentu je především poskytnout orgánům veřejné moci, obecně uživatelům
Základních registrů, jednoduchý a srozumitelný popis jak používat příslušnou eGON službu,
včetně informací pro IT pracovníky orgánů veřejné moci. Změny provádí SZR.

2 Funkcionalita služby
Služba slouží ke čtení prvku RUIAN typu Kraj a prvků nadřazených.

3 Základní informace o službě
Název služby
Označení služby
Verze služby
Publikována v katalogu služeb od verze
Platnost od
Platnost do
Stav služby
Nahrazena službou
Nahrazuje službu
Třída služby
Dostupnost služby, potřebná oprávnění
Režim služby
SLA služby

ruianCtiPrvekKraj
E35e
V1
1. 7. 2012
31.12.2022
Aktivní
ZRUŠENA
S2
Veřejná služba, ověření dle registrace.
Synchronní i asynchronní
SLA-02

4 Historie služby
Verze
služby

Aktuální stav
verze

V1

aktivní

Publikovaná
Popis změn oproti předchozí verzi
v produkčním prostředí
Od
Do
1. 7. 2012
31.12.2022 Prvotní verze

5 Účel služby - detailní popis
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Služba E35e ruianCtiPrvekKraj slouží ke čtení prvku RUIAN typu Kraj a prvků nadřazených.
Součástí vracených údajů mohou být i lokalizační data. Z toho důvodu je výstupní struktura
předávána ve standardu GML 3.2.1.
Služba může v požadovaných údajích vracet identifikátory s následujícími významy:
IdTransakce – identifikátor změnové dávky v RUIAN. RUIAN tímto identifikátorem
generovaným ve vzestupné řadě označuje každou změnovou dávku (návrh změny) přijatou ze
zdrojového agendového systému (ISUI, nebo ISKN). Zároveň je IdTransakce zapsána ke
každému změněnému prvku a předávána ve službách ruianCtiPrvek, ruianCtiSeznamZmen a
ve výměnném formátu.
GlobalniIdNavrhuZmeny – identifikátor návrhu změny ISUI, ve kterém byla změna prvku
zaslána do RUIAN. Týká se prvků RUIAN, jejichž údaje jsou spravovány v agendovém
systému ISUI.
RizeniId – identifikátor návrhu změny ISKN, ve kterém byla změna prvku zaslána do RUIAN.
Týká se prvků RUIAN, jejichž údaje jsou spravovány v agendovém systému ISKN.

6 Věcná pravidla vztahující se ke zpracování služby
Služba je předána na RUIAN, kde jsou provedeny věcné kontroly a vlastní vykonání služby.
Data výstupu služby jsou předána volajícímu AIS.
Věcné kontroly RUIAN:
-

Kontrola zadání alespoň jednoho údaje v PozadovaneUdaje.

-

Kontrola existence a platnosti prvku.

6.1 Obecné vlastnosti služeb RUIAN
Veškerá volání služeb RUIAN jsou logována v RUIAN.
Služby, které vracejí lokalizační údaje, využívají standardu pro předávání prostorových dat
GML ve verzi 3.2.1.

7

Rozpad eGon služby na primitivní služby

7.1 Seznam a popis využívaných primitivních služeb
V rámci zpracování jsou využívány následující interní služby:
A04 – ruianCtiPrvek - služba pro získání atributů prvku podle jeho ID
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7.2 Workflow zpracování služby
act E35e
Oprávnění?
A04 - Kraj
E35e Request
(from RUIAN)

Opráv nění CHYBA

Sestav ení
odpov ědi

(from WS)

(from WS)

E35e Response

8

Vstupní údaje

Vstupní
údaje
obsahují
standardní
položky,
definované
v datovém
typu
IszrRuianCtiPrvekKrajType. Bez správného vyplnění vstupních údajů nelze transakci
zpracovat.

8.1 ZadostInfo
Položka ZadostInfo představuje standardní hlavičku datové zprávy dotazu, která je odesílána
ke zpracování. Struktura a obsah hlavičky zprávy jsou dány datovým typem ZadostInfoType.
Obsahuje údaje, které ISZR vyžaduje pro ověření přístupu ke službě. Povinné položky musí
být vyplněny.

8.2 Zadost
Položka Zadost slouží k detailní specifikaci požadavků na službu. Vstupní parametry jsou
uvedeny v elementu RuianCtiPrvekKrajData. V tomto elementu se specifikuje kód prvku
v elementu Kod a dále požadované údaje, které má služba vrátit a to v elementu
PozadovaneUdaje.
Na výstupu musí být požadován alespoň jeden údaj.
Specifikace požadovaných údajů je uvedena v následující tabulce:
Název operace

Název elementu

Popis

CtiKraj

PlatiOd
IdTransakce
GlobalniIdNavrhuZmeny
DefinicniBod
Hranice
DatumVzniku

Vrátit údaj (True/false)
Vrátit údaj (True/false)
Vrátit údaj (True/false)
Vrátit údaj (True/false)
Vrátit údaj (True/false)
Vrátit údaj (True/false)
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9 Kontroly při volání služby
Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby. Dále jsou prováděny
věcné kontroly popsané v kapitole Vstupní údaje.

10 Příklad volání služby
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:cz:isvs:iszr:schemas:IszrRuianCtiPrvekKraj:v1"
xmlns:urn1="urn:cz:isvs:iszr:schemas:IszrAbstract:v1"
xmlns:urn2="urn:cz:isvs:reg:schemas:RegTypy:v1"
xmlns:urn3="urn:cz:isvs:ruian:schemas:CtiKraj:v1">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<urn:RuianCtiPrvekKraj>
<urn1:ZadostInfo>
<urn2:CasZadosti>2012-01-09T00:00:00.000+01:00</urn2:CasZadosti>
<urn2:Agenda>Axxx</urn2:Agenda>
<urn2:AgendovaRole>CRxxx</urn2:AgendovaRole>
<urn2:Ovm>OVM</urn2:Ovm>
<urn2:Ais>1</urn2:Ais>
<urn2:Subjekt>Subjekt</urn2:Subjekt>
<urn2:Uzivatel>Uživatel</urn2:Uzivatel>
<urn2:DuvodUcel>Důvod</urn2:DuvodUcel>
<urn2:AgendaZadostId>3e8975d6-b482-4168-b35bc69a3ef26467</urn2:AgendaZadostId>
</urn1:ZadostInfo>
<urn:Zadost>
<urn:RuianCtiPrvekKrajData>
<urn3:Kod>55533</urn3:Kod>
<urn3:PozadovaneUdaje>
<urn4:VsechnyInformace
xmlns:urn4="urn:cz:isvs:ruian:schemas:KrajPolozkyBase:v1">true</urn4:VsechnyInformace>
<urn4:Stat xmlns:urn4="urn:cz:isvs:ruian:schemas:KrajPolozkyBase:v1">
<urn5:VsechnyInformace
xmlns:urn5="urn:cz:isvs:ruian:schemas:StatPolozkyBase:v1">true</urn5:VsechnyInformace>
</urn4:Stat>
<urn4:PlatiOd
xmlns:urn4="urn:cz:isvs:ruian:schemas:KrajPolozky:v1">true</urn4:PlatiOd>
<urn4:IdTransakce
xmlns:urn4="urn:cz:isvs:ruian:schemas:KrajPolozky:v1">true</urn4:IdTransakce>
<urn4:GlobalniIdNavrhuZmeny
xmlns:urn4="urn:cz:isvs:ruian:schemas:KrajPolozky:v1">true</urn4:GlobalniIdNavrhuZmeny>
<urn4:DefinicniBod
xmlns:urn4="urn:cz:isvs:ruian:schemas:KrajPolozky:v1">true</urn4:DefinicniBod>
<urn4:Hranice
xmlns:urn4="urn:cz:isvs:ruian:schemas:KrajPolozky:v1">true</urn4:Hranice>
</urn3:PozadovaneUdaje>
</urn:RuianCtiPrvekKrajData>
</urn:Zadost>
</urn:RuianCtiPrvekKraj>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

11 Výstupní údaje
Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu RuianCtiPrvekKrajResponseType.
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11.1 OdpovedInfo
Struktura položky OdpovedInfo obsahuje údaje, které ISZR ale i AIS očekává k dokončení
vyřízení požadavku. Struktura a obsah hlavičky zprávy jsou dány datovým typem
OdpovedInfoType.

11.1.1 Stavy
Stav provedení služby je uveden v elementu Status/VysledekKod:
-

OK – služba byla zpracována v pořádku

-

VAROVANI – nastala situace, na kterou je vhodné upozornit

-

CHYBA – zpracování není možné provést

Pokud skončí služba stavem CHYBA nebo VAROVANI a jsou známy detailnější informace,
jsou podrobnosti uvedeny v elementu VysledekDetail.
Definované situace pro varování jsou uvedeny v následující tabulce:
VysledekSubKod

VysledekPopis

SPECIFIKACE V POPISU
SPECIFIKACE V POPISU

Prvek: #1 nenalezen
Prvek: #1 smazán

Definované chybové stavy jsou uvedeny v následující tabulce:
VysledekSubKod

VysledekPopis

SPECIFIKACE V POPISU

Prvek: #1 - nevalidní dotaz - nezadány požadované informace.

Stav CHYBA dále může nastat v situaci, kdy službu nebylo možné z nějakého závažného
důvodu vykonat nebo sestavit odpověď. Příkladem situace, ve které vzniká tato chyba, je
například chybný vstup služby, nedostupnost databáze nebo základního registru a podobně.

11.2 RuianOdpoved
Položka je vyplněna, pokud bylo provedeno volání RUIAN. V elementu jsou vrácena aplikační
data. Jsou umístěna v elementu RuianCtiPrvekKrajDataResponse a to ve struktuře
odpovídající požadovaným hodnotám.

11.2.1 Lokalizační údaje
V odpovědi služby jsou uvedeny lokalizační údaje. Pro jejich uložení je užito standardu GML.
Lokalizační údaje jsou uloženy v elementu Geometrie.
Uvnitř elementu Geometrie se podle typu prvku vyskytuje element DefinicniBod, Hranice,
DefinicniCara.
Hranicí je míněn polygon, nebo multipolygon. Následující tabulka definuje, které typy geometrie
jsou v této službě obsaženy.
Název operace

Typ geometrie

Kód prvku

GML property type

CtiKraj

DefinicniBod

DKR
PKR

gml:PointPropertyType

Hranice
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11.2.2 GML property type
Popis je uveden v samostatném dokumentu SZR_popis_eGON_služeb_obecné_RUAIN.

11.2.3 Stupeň generalizace
Popis je uveden v samostatném dokumentu SZR_popis_eGON_služeb_obecné_RUAIN.

12 Příklad odpovědi
<autocont1:Envelope xmlns:autocont1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:cz:isvs:iszr:services:IszrRppCtiEditora:v1"
xmlns:abs="urn:cz:isvs:iszr:schemas:IszrAbstract:v1">
<autocont1:Header/>
<autocont1:Body>
<urn:RuianCtiPrvekKrajResponse
xmlns:urn="urn:cz:isvs:iszr:schemas:IszrRuianCtiPrvekKraj:v1">
<odinfn:OdpovedInfo xmlns:regn="urn:cz:isvs:reg:schemas:RegTypy:v1"
xmlns:odinfn="urn:cz:isvs:iszr:schemas:IszrAbstract:v1">
<regn:CasOdpovedi>2015-05-29T13:44:11.1242668+02:00</regn:CasOdpovedi>
<regn:Status>
<regn:VysledekKod>OK</regn:VysledekKod>
</regn:Status>
<regn:AgendaZadostId>a25a2fe8-4a04-45c4-be22-8f91bfca9172</regn:AgendaZadostId>
<regn:IszrZadostId>8452cbc4-2f4d-13af-9630-2ab2a1e8c000</regn:IszrZadostId>
</odinfn:OdpovedInfo>
<urn:RuianOdpoved xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<urn:RuianCtiPrvekKrajDataResponse>
<ns12:Kraj ns77:id="id.31" xmlns:ns77="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:ns12="urn:cz:isvs:ruian:schemas:CtiKraj:v1">
<ns77:boundedBy xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"/>
<ns59:Kod xmlns:ns59="urn:cz:isvs:ruian:schemas:Kraj:v1">31</ns59:Kod>
<ns59:Nazev xmlns:ns59="urn:cz:isvs:ruian:schemas:Kraj:v1">Praha</ns59:Nazev>
<ns59:Stat xmlns:ns59="urn:cz:isvs:ruian:schemas:Kraj:v1">
<ns50:Kod xmlns:ns50="urn:cz:isvs:ruian:schemas:Stat:v1">1</ns50:Kod>
<ns50:Nazev xmlns:ns50="urn:cz:isvs:ruian:schemas:Stat:v1">Česká
republika</ns50:Nazev>
</ns59:Stat>
<ns38:PlatiOd xmlns:ns38="urn:cz:isvs:ruian:schemas:KrajGML:v1">2015-0427T00:00:00+02:00</ns38:PlatiOd>
<ns38:IdTransakce
xmlns:ns38="urn:cz:isvs:ruian:schemas:KrajGML:v1">861853</ns38:IdTransakce>
<ns38:GlobalniIdNavrhuZmeny
xmlns:ns38="urn:cz:isvs:ruian:schemas:KrajGML:v1">715887</ns38:GlobalniIdNavrhuZmeny>
<ns38:Geometrie xmlns:ns38="urn:cz:isvs:ruian:schemas:KrajGML:v1">
<ns38:DefinicniBod>
<ns77:Point ns77:id="DKR.31" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::5514"
srsDimension="2">
<ns77:pos>-743124.09 -1043320.23</ns77:pos>
</ns77:Point>
</ns38:DefinicniBod>
<ns38:Hranice ns125:type="simple" owns="false"
xmlns:ns125="http://www.w3.org/1999/xlink">
<ns77:MultiSurface ns77:id="GKR.31.5"
srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::5514" srsDimension="2">
<ns77:surfaceMember>
<ns77:Polygon ns77:id="GKR.31.5.1">
<ns77:exterior>
<ns77:LinearRing>
<ns77:posList>-743600.88 -1036618.59 -743399.86 1036145.81 -742907.96 -1036317.92 -741775.6 -1036153.2 -741904.3 -1035783.9 -741261.45 1035810.98 -741257.92 -1035344.87 -738676.4 -1035446.0 -738333.7 -1034412.9 -737391.8 -1034504.3
-730399.8 -1034232.0 -735474.72 -1034591.34 -735280.35 -1034312.02 -733578.0 -1034204.7 733882.45 -1035397.2 -733688.2 -1035942.8 -733203.57 -1035613.31 -733096.35 -1035909.75 732465.7 -1035597.5 -731793.6 -1036199.12 -731805.82 -1037477.57 -731576.51 -1037342.71 730721.64 -1037621.02 -730258.21 -1037297.52 -729213.34 -1037383.92 -730144.32 -1038255.68 729925.32 -1038571.76 -730085.44 -1038888.99 -729450.7 -1040138.2 -728933.53 -1040454.03 -
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727215.2 -1040372.9 -727098.49 -1041060.29 -725423.25 -1041433.17 -725780.83 -1043192.25 725238.89 -1043696.96 -725027.19 -1043577.27 -723535.6 -1044152.57 -723715.45 -1044614.07 722703.08 -1045261.03 -722569.21 -1045808.95 -723270.82 -1047385.96 -723920.3 -1047311.42 726406.62 -1048206.86 -726865.48 -1048045.58 -726852.7 -1048318.36 -727362.9 -1048191.56 727312.26 -1048346.62 -727739.45 -1048495.69 -727863.32 -1049430.84 -727684.67 -1050154.03 726882.16 -1049468.46 -726119.36 -1050774.66 -726832.3 -1050758.6 -726992.9 -1051507.1 -726220.0
-1052970.38 -726370.23 -1053556.87 -726874.52 -1053562.21 -726866.15 -1054054.91 -727269.32 1054455.62 -727770.42 -1053889.5 -728136.7 -1054295.8 -728229.4 -1054080.8 -728633.11 1054111.31 -728124.0 -1054968.55 -728669.1 -1055379.25 -730480.9 -1054511.34 -730724.86 1054631.23 -730839.17 -1054133.13 -731133.4 -1054206.87 -731137.89 -1053363.89 -731689.91 1053546.1 -731686.6 -1053220.2 -732080.0 -1053323.4 -732185.71 -1052995.32 -732574.83 1052998.95 -732445.79 -1052408.96 -733566.86 -1053251.22 -733912.03 -1052746.38 -734508.61 1052601.41 -734811.06 -1053028.33 -735846.1 -1052465.11 -736428.76 -1052488.27 -736935.64 1052769.05 -736399.76 -1053628.45 -737227.26 -1053921.53 -737351.57 -1054205.71 -737671.62 1054149.04 -737677.83 -1054367.15 -738079.64 -1054362.21 -738065.52 -1053764.92 -739798.25 1054096.02 -739682.89 -1054867.48 -740655.67 -1054951.58 -740685.7 -1055323.39 -741222.45 1055178.83 -741666.22 -1056270.4 -742873.49 -1055757.68 -743384.99 -1056332.2 -744818.67 1056646.54 -745995.53 -1055658.26 -746755.82 -1057464.77 -746843.46 -1058799.6 -747256.71 1058375.0 -747276.1 -1057850.21 -747855.78 -1057838.67 -748104.73 -1058095.49 -748632.81 1057494.44 -749259.26 -1057842.15 -750502.42 -1057655.35 -750862.9 -1057515.6 -751027.7 1056968.8 -751534.69 -1056530.08 -751297.1 -1055679.0 -750778.85 -1055377.4 -750341.32 1055642.64 -750051.35 -1055467.35 -749853.41 -1054699.5 -750895.83 -1054968.17 -751272.88 1054822.78 -750229.11 -1053969.1 -750411.94 -1053055.3 -749855.45 -1052909.9 -750357.15 1052478.25 -751631.06 -1052860.3 -751834.81 -1052170.58 -752123.3 -1052236.56 -753078.83 1051163.38 -752641.39 -1050980.67 -752508.66 -1050164.36 -751825.73 -1050802.45 -751257.87 1049015.45 -752561.03 -1048852.14 -753224.11 -1048251.62 -754252.29 -1046745.14 -754080.2 1046001.56 -754256.69 -1045779.45 -753910.66 -1045612.11 -753924.8 -1045193.8 -754474.9 1045340.0 -754567.7 -1044967.9 -754944.6 -1045039.6 -755019.39 -1044729.93 -755533.2 -1044520.89
-755510.2 -1044084.4 -754685.28 -1043952.75 -754623.0 -1043164.9 -753376.05 -1043162.75 753179.1 -1043433.85 -753238.55 -1043193.3 -752851.7 -1043099.2 -752318.95 -1043300.0 -752316.16
-1042855.86 -752608.25 -1042688.88 -752590.6 -1042335.5 -753256.55 -1042282.75 -753291.02 1041542.71 -753679.54 -1041698.69 -754167.43 -1041479.09 -754032.55 -1040465.29 -754485.57 1040315.2 -754173.07 -1040098.28 -754712.75 -1039563.96 -756411.76 -1039671.52 -756519.66 1039363.89 -755398.88 -1039039.74 -755365.81 -1038537.01 -754586.22 -1038759.36 -754023.08 1038414.48 -753836.09 -1038566.43 -752418.2 -1038131.4 -752061.16 -1038586.76 -751788.3 1038540.5 -751096.54 -1038145.83 -751208.25 -1037659.64 -750576.93 -1037152.89 -750054.8 1037485.0 -749648.66 -1037446.39 -749748.42 -1038069.33 -749518.63 -1038966.32 -749002.98 1038867.33 -746660.65 -1039275.5 -746893.2 -1038274.1 -746507.23 -1037780.67 -746689.38 1037741.27 -746804.22 -1036840.76 -746099.1 -1035918.85 -745824.1 -1035796.8 -744483.5 1036106.3 -743946.65 -1036817.71 -743600.88 -1036618.59</ns77:posList>
</ns77:LinearRing>
</ns77:exterior>
</ns77:Polygon>
</ns77:surfaceMember>
</ns77:MultiSurface>
<ns38:StupenGeneralizace>STUPEN_5</ns38:StupenGeneralizace>
</ns38:Hranice>
</ns38:Geometrie>
<ns38:NespravneUdaje xmlns:ns38="urn:cz:isvs:ruian:schemas:KrajGML:v1"/>
<ns38:DatumVzniku xmlns:ns38="urn:cz:isvs:ruian:schemas:KrajGML:v1">1960-0411T00:00:00+01:00</ns38:DatumVzniku>
</ns12:Kraj>
</urn:RuianCtiPrvekKrajDataResponse>
</urn:RuianOdpoved>
</urn:RuianCtiPrvekKrajResponse>
</autocont1:Body>
</autocont1:Envelope>
<!--SERVER: T-ISZR2PAPPO02-->
<!--CERTIFICATEID: [19:6d:19:69:00:01:00:00:03:9f]-->
<!--UUID: [8452cbc4-2f4d-13af-9630-2ab2a1e8d000], RAW:[C4CB52844D2FAF1396302AB2A1E8D000]-->
<!--TotalTime: 00:00:01.0781802, in ms: 1078.1802-->
<!--DbTime (all in ms) - total: 234.388200000011, external: 171.883800000011, internal: 62.5044,
extCommit 0, intCommit 0, CWeb = 18, CWin = 7-->
<!--WinService (all in ms) - total: 621.01524076384, ZR: 563.745112856522-->
<!--Remoting: DIFF: 6.55306749880219 ; total: 627.568308262642, winservice: 621.01524076384-->
<!--CodeTime: 273.493819644665 ; celkem: 1078.1802, Proc: 25.3662439399893-->
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13 Notifikace změn
Služba není editační, notifikace změn pro ni není relevantní.

14 Chybová hlášení
Služba neobsahuje specifická chybová hlášení.

15 Odkazy na další dokumenty
WSDL služby:
XSD služby:

egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekKraj.wsdl
egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekKraj.xsd

Obecné RUIAN:

SZR_popis_eGON_služeb_obecné_RUIAN.doc
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