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1  Úvod 

1.1  Cíl dokumentu 
Tento dokument popisuje postup přihlášení do Agendového informačního systému Registru práv a 
povinností (AIS RPP). Tento systém je určen pro přihlášení OVM k vykonávání působnosti 
v agendě podle § 55 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech. 

1.2  Zkratky a definice 

Zkratka Význam 

AIS Agendový informační systém 
Informační systém přistupující do základních registrů. 

Lokální administrátor Osoba s oprávněním spravovat uživatele subjektu. 

OVM Orgán veřejné moci 

RPP Registr práv a povinností 
Jeden ze základních registrů 

Subjekt Subjektem je zde myšlen orgán státní správy, územní samosprávy nebo 
fyzická či právnická osoba působící v oblasti veřejné správy, jejíž údaje 
jsou spravovány v Seznamu OVM. 
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2  Příprava pro p řihlášení do AIS RPP 

2.1  Reautorizace údaj ů subjektu a seznamu lokálních administrátor ů 
Aby se bylo možné přihlásit do AIS RPP, musí mít OVM provedenu tzv. reautorizaci údajů subjektu 
a seznamu lokálních administrátorů, která se provádí pomocí elektronických formulářů 
Seznamu OVM. 

Elektronické formuláře aktualizace_udaju_OVM.zfo a sprava_lokalnich_administratoru.zfo 
jsou k dispozici na adrese: 

http://www.seznamovm.cz/dokumentace/formulare/ 

Pokyny pro práci s formuláři jsou uvedeny v samotných formulářích a v příručce 
SOVM_formulare.pdf  s pokyny pro práci s formuláři. 

2.2  Přidělení role uživatelskému ú čtu 
Uživatelskému účtu osoby, která má mít přístup do AIS RPP, je potřeba přidělit roli „Ohlašovatel 
působnosti v agendě“. Touto osobou může být např. přímo lokální administrátor subjektu. Nastavení 
role účtu se provede následujícím způsobem. 

Lokální administrátor subjektu se přihlásí do administračního rozhraní Správa dat. Zobrazí se 
úvodní stránka Správy dat: 

 

V horním menu klikne na položku „Uživatelé“. Zobrazí se seznam uživatelů, kteří jsou zavedeni 
v subjektu: 
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Lokální administrátor vyhledá uživatelský účet osoby, které má být výše zmíněná role přidělena. 
Klikne na uživatelské jméno účtu. V zobrazeném detailu uživatelského účtu klikne na záložku 
„Správa rolí“. Zobrazí se stránka se seznamem rolí, přiřazených k danému účtu: 

 

Lokální administrátor klikne na odkaz „Upravit“ v řádku „Přístup do agendových informačních 
systémů“. V nově zobrazeném okně zaškrtne roli „Ohlašovatel působnosti v agendě“: 

 

Nakonec stiskne tlačítko „Uložit změny“ pro uložení změn. 
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3  Přihlášení do AIS RPP 

3.1  Postup p řihlášení 
Osoba s nastavenou rolí „Ohlašovatel působnosti v agendě“ přistoupí na stránku: 

https://rpp-m1.asseco-ce.com/AISP/ 

Zobrazí se úvodní přihlašovací obrazovka: 

 

Osoba vybere přihlášení uživatelským jménem a heslem, nebo uživatelským jménem, heslem a 
certifikátem. Zadá přihlašovací údaje – stejné, které používá k přihlášení do Czech POINT, resp. do 
Správy dat Seznamu OVM. Stiskne tlačítko Přihlásit. 
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Dojde k ověření zadaných přihlašovacích údajů. Pokud jsou v pořádku, zobrazí se úvodní stránka 
AIS RPP: 

 

Daná osoba může začít pracovat v AIS RPP. 

Poznámka: 
Pokud nemá uživatel nastavenu roli „Ohlašovatel působnosti v agendě“, zobrazí se mu při pokusu o 
přihlášení do AIS RPP chybová hláška „Missing role for service access“. 


