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B2B/G2G služby IKR ČSSZ

• B2B/G2G rozhraní IKR ČSSZ
o Je součástí Informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ
o Slouží pro automatizované poskytování dat t etím stranám
typu OVM na základě platné legislativy (tj. legislativní
povinnosti ČSSZ poskytovat informace t etím stranám)
o Jedná se o rozhraní webových služeb, pomocí kterých lze
p istupovat k datům vedeným v IIS ČSSZ
o V současné době je p ístup k B2B/G2G službám povolen
pouze prost ednictvím služeb KIVS/CMS, nejsou zp ístupněny
p es eGSB
• Provoz B2B/G2G služeb
o běží 24 x 7 ve vysoké dostupnosti
o využívány několika úst edními správními ú ady
o Více než 150 tisíc volání služeb za měsíc
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Podmínky využívání B2B/G2G služeb IKR
•

Poskytování dat se ídí Provozním ádem IKR ČSSZ pro komunikaci se
systémy t etích stran

•

Pro využívání B2B/G2G služeb je nutný úvodní proces registrace t etí
strany

•

Pro p ístup k B2B/G2G rozhraní je vyžadován komerční serverový
certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou (PostSignum,
I.CA, eIdentity)

•

IKR neeviduje koncové uživatele t etích stran a neposkytuje jejich
autentizaci a autorizaci, správu uživatelů, autentizaci a autorizaci pro
p ístup k B2B/G2G službám IKR musí zajišťovat p ipojený informační
systém

•

T etí strana musí vyplňovat povinný hlavičkový údaj: důvod
oprávněnosti dotazu, ve kterém uvede zákonné ustanovení a číslo
jednací

•

Veškerá komunikace je auditována: kdo, kdy, za jakým účelem apod.
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Registrace k využívání B2B/G2G služeb IKR ČSSZ
• Žádost o registraci, obsahující ustanovení zákona, o které se
požadavek opírá, podává oprávněný zástupce t etí strany do datové
schránky ČSSZ
• ČSSZ p edá t etí straně rozhodnutí o rozsahu zp ístupněných služeb
a technickou dokumentaci (popis služeb, API WSDL + XSD, URL
adresy na p ístupové body, anonymizované testovací identity)
• T etí strana p edá ČSSZ údaje pro p ipojení (zdrojová konsolidovaná
adresa KIVS/CMS, název organizace, datová schránka, IČO, p íp. VS,
údaje o klientském komerčním serverovém certifikátu); ČSSZ
umožní t etí straně p ístup do testovacího prost edí IKR za účelem
vývoje klienta B2B/G2G služeb
• Po ukončení vývoje je v testovacím prost edí t etí strany provedeno
posouzení na shodu s požadavky; následuje akceptace a schválení
p ístupu do produkčního prost edí IKR ČSSZ
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Celní správa České republiky
V druhé polovině roku 2015 bylo realizováno p ipojení informačního
systému Celní správy České republiky k B2B/G2G službám IKR
v produkčním prost edí:
•
•
•
•
•

Informace o zaměstnavateli pojištěnce
Seznam zaměstnanců účastných pojištění konkrétního zaměstnavatele
Informace o dočasné pracovní neschopnosti
Informace o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění
Informace o výši a druhu pobíraného důchodu

Cílem využívání B2B/G2G služeb je minimalizovat pot ebu písemné
komunikace mezi oběma ú ady. Automatizace výměny dat mezi G C a
ČSSZ p ispívá významným způsobem ke zrychlení a zjednodušení výkonu
procesů v rámci výkonu působnosti Celní správy.
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Státní ú adu inspekce práce (SÚIP)
V íjnu 2015 byly SÚIP zp ístupněny v produkčním provozu
B2B/G2G služby:
• Informace o zaměstnavateli pojištěnce
• Seznam zaměstnanců účastných pojištění konkrétního
zaměstnavatele
Inspekto i SÚIP, zejména ti, kte í se zabývají kontrolou nelegálního
zaměstnávání, pot ebují ke své práci údaje z registrů ČSSZ na místě
v průběhu kontroly, p ípadně v dalším ízení, aniž by bylo nutné
kontaktovat ČSSZ oficiálními dotazy. Možnost vzdáleného ově ování
znamená skutečně zefektivnění práce inspektorů p i kontrolní
činnosti.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Byly vytvo eny B2B/G2G služby IKR, určené pro informační
systém ESF 2014+, budovaný MPSV:

•
•
•
•

Informace o pojištěnci pro ídící orgány ESF
Informace o pojištěncích pro ídící orgány ESF
Požadavek na srovnávací informace o populaci pro ídící orgány ESF
Získání srovnávacích informací o populaci pro ídící orgány ESF

Generální finanční editelství (GF )
Začátkem roku 201Ř zahájilo GF v produkčním prost edí IKR
využívání služeb:
•
•

Informace o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění
Informace o výši a druhu pobíraného důchodu
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Směry dalšího rozvoje B2B/G2G služeb IKR ČSSZ
• Uvedení služeb z oblasti pohledávek na pojistném a penále pro
právnické osoby a pro fyzické osoby – zaměstnavatele do
produkčního provozu
• Realizace služby poskytující doby výkonu samostatné výdělečné
činnosti
• Vytvo ení B2B služeb pro poskytování evidenčních
důchodového pojištění (ELDP) t etím stranám

listů
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