
1 

  V .1.1, 25.1.2022 

 

 

Overview 

Samotestovani 

 
 

 

 

Zabezpečené RESTful API pomocí JWT autentizace 

 
Přihlášení probíhá odesláním podepsaného JSON Web Tokenu (JWT) na autorizační server. 

 

Single Sign On: Jakmile je uživatel přihlášený, každý následný request bude mít v hlavičce příslušný 

token, který uživateli umožní volat zabezpečené metody. 

 

Jak se přihlásit pomocí swagger? 

 
Zvolte níže tlačítko Authorize a předejte vygenerovaný token pro přihlášení. (Pozn. Není třeba 

prefix Bearer viz formát Bearer <token>, stačí vložit samotný token) 

Jak funguje JWT? 

[https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519](https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519) 

Možnosti vygenerování tokenu JWT token pro dané prostředí si vyzvedněte v aplikaci 

Samotestování na [https://samotestovani.uzis.cz/](https://samotestovani.uzis.cz/) 
 

1. Po přihlášení do aplikace zvolte sekci Nastavení. 

2. Vytvořit nový token. 

3. Zvolte IČO a prostředí. 

4. Dejte vytvořit token. 

 

→ Systém vygeneruje JWT pro dané prostředí. 

 
Prostředí 

 
Integračně testovací prostředí url: [https://apitestsamotestovani.uzis.cz/samotestovani 

](https://apitestsamotestovani.uzis.cz/samotestovani) 

 

Produční prostředí url: [https://samotestovani.uzis.cz/samotestovani/](https://samotestovani.uzis.cz/ 

samotestovani/) 

 

Security 
 

Type Name Scopes 

apiKey Bearer  

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519
https://samotestovani.uzis.cz/
https://samotestovani.uzis.cz/
https://apitestsamotestovani.uzis.cz/samotestovani
https://apitestsamotestovani.uzis.cz/samotestovani
https://samotestovani.uzis.cz/samotestovani/
https://samotestovani.uzis.cz/samotestovani/
https://samotestovani.uzis.cz/samotestovani/
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Paths 

POST /api/samotestovani/VytvorSamotest Vytvoření 

záznamu o pozitivním samotestu zaměstnance 

Responses 
 

Code Description Links 

201 Samotest vytvořen 

 

Content 

No Links 

400 Specifikace chyby 

 

Content 

No Links 

 

Components 

Schemas 

BaseOperationResponse 

Popis případné chyby při volání požadavku 

 

Properties 
 

Name Description Schema 

error optional Popis chyby, pokud nastala 

 

nullable 

string 

errorMemberK 

ey optional 

Název vlastnosti na kterou se případná chyba odkazuje 

 

nullable 

string 

hasError 

optional 

Ověření zda odpověď obsahuje chyby 

 

read only 

boolean 

 
SamotestView 

Detailní informace o provedeném samotestu 

 

Properties 
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appli ation/json 

Name Description Schema 

eNeschopenka 

required 

Vystavit eNeschopenku boolean 

datumProvede 

ni required 

Datum provedení samotestu string (date- 

time) 

spravcePojiste 

ni required 
c

 

Správce pojištění kód (číselník dostupný na: 

https://apisamotestovani.uzis.cz/samotestovani/index.html) 

 

Maximum Length: 50 

string 

 

VytvorSamotestAuthRequest 

Vytvoření pozitivního samtestu (JSON)  

Properties 
 

Name Description Schema 

samotest 

optional 

 SamotestView 

zamestnanec 

optional 

 
ZamestnanecVi 

ew 

zamestnavatel 

optional 

 
Zamenstnavate 

lView 

 
VytvorSamotestAuthResponse 

Odpověď na vytvoření samotestu 

Properties 

 

 

 

 

 
ZamenstnavatelView 

Informace o zaměstnavateli 

Properties 

Name Description Schema 

uid optional Identifikátor samotestu 

 

nullable 

string 
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Name Description Schema 

mesto required Město 

 

Maximum Length: 255 

string 

psc required PSČ 

 

Maximum Length: 6 

string 

ulice optional Ulice 

 

nullable 

Maximum Length: 255 

string 

cisloPopisne 

optional 

Číslo popisné adresy 

 

Nullable 

 

integer (int32) 

cisloEvidencni 

optional 

Číslo evidenční adresy 

 

Nullable 

 

integer (int32) 

cisloOrientacni 

optional 

Číslo orientační adresy 

 

nullable 

integer (int32) 

kontaktniEmai l 

required 

Kontaktní e-mail 

 

Maximum Length: 254 

string 

kontaktniTelef 

on optional 

Kontaktní telefon 

 

nullable 

Maximum Length: 20 

string 

 

ZamestnanecView 

Detailní informace o zaměstnanci 

 

Properties 
 

Name Description Schema 

mesto required Město 

 

Maximum Length: 255 

string 
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Name Description Schema 

psc required PSČ 

 

Maximum Length: 6 

string 

ulice optional Ulice 

 

nullable 

Maximum Length: 255 

string 

cisloPopisne 

required 

(povinné buď 

číslo popisné, 

nebo číslo 

evidenční) 

Číslo popisné adresy 

 

Nullable 

(Primárně prosím zasílejte číslo popisné, pokud je dostupné) 

integer (int32) 

cisloEvidencni 

required 

(povinné buď 

číslo popisné, 

nebo číslo 

evidenční) 

Číslo evidenční adresy 

 

Nullable 

(Primárně prosím zasílejte číslo popisné, pokud je dostupné) 

integer (int32) 

cisloOrientacni 

optional 

Číslo orientační adresy 

 

nullable 

integer (int32) 

jmeno required Jméno 

 

Maximum Length: 50 

string 

prijmeni 

required 

Příjmení 

 

Maximum Length: 50 

string 

rodneCislo 

required 

(povinné pro 

občany CZ) 

Rodné číslo (povinné pro občany ČR) 

 

nullable 

Maximum Length: 22 

(Použijte pouze v případě občanů ČR) 

string 

cisloPojistence 

optional 
Evidenční číslo pojištěnce sociálního pojištění (pro  

cizince)nullable 

string 

datumNarozen 

i required 

(povinné pro 

cizince) 

Datum narození (povinné pro cizince) 

 

Nullable 

(Použijte pouze v případě cizinců) 

string (date- 

time) 
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statniPrislusno 

st required 

Státní příslušnost kod 

 

Maximum Length: 2 

(číselník dostupný na: 

https://apisamotestovani.uzis.cz/samotestovani/index.html) 

string 

Name Description Schema 

zdravotniPojist 

ovna required 

Zdravotní pojišťovna kód 

 

Maximum Length: 3 

(číselník dostupný na: 

https://apisamotestovani.uzis.cz/samotestovani/index.html) 

string 

kontaktniEmai 

l optional 

Kontaktní e-mail 

 

nullable 

Maximum Length: 254 

string 

kontaktniTelef 

on required 

Kontaktní telefon 

 

Maximum Length: 20 

string 

 

Nejčastější otázky a odpovědi (FAQ) 

 

1. Povinnost atributů adresy v sekci ZamestnanecView 

Povinnými atributy jsou: Město, PSČ cisloPopisne nebo cisloEvidenci. Primárně prosíme posílat 

číslo popisné. Pokud znáte i další atributy, jako je například ulice, je vhodné je také zasílat. 

Občané Slovenska jsou cizinci, u kterých není třeba vyplňovat rodné číslo. Je však třeba uvádět 

datum narození. Pokud je známo Evidenční číslo pojištěnce cizince, je vhodné vyplnit i tuto 

položku. 

2. Validace adresy na číselník RUIAN 

Nebude se jednat o zcela přímou validaci vůči RUIAN. Z dostupných údajů bude adresa skládána 

a následně vůči RUIAN validována. 

3. Možnost zadat adresu v zahraničí 

Z důvodu validace adresy vůči RUIAN je v tuto chvíli je možné zadat pouze adresu v ČR. V 

případě, kdy u zaměstnance taková adresa k dispozici není, zadejte adresu firmy/provozovny. 

4. Formát telefonního čísla 

Zadat lze s předvolbou (00420, +420) nebo bez ní. 

5. Číselníkové hodnoty 

U některých položek jsou očekávány číselníkové hodnoty. Ty jsou k dispozici na adrese: 

https://apisamotestovani.uzis.cz/samotestovani/index.html 

6. Technické parametry 

https://apisamotestovani.uzis.cz/samotestovani/index.html
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Popis API je k dispozici pouze v JSON na adrese: 

https://apisamotestovani.uzis.cz/samotestovani/index.html 

Na uvedené adrese jsou k dispozici i příklady volání. 

Připravujeme přehled možných chybových stavů. 

https://apisamotestovani.uzis.cz/samotestovani/index.html

