Podmínky a postup napojení na
Rozhraní účtenkové loterie
1. Úvodní informace
Ministerstvo financí pořádá účtenkovou loterii na základě § 35 zákona č. 112/2016 Sb.,
o evidenci tržeb. Dodavatelem účtenkové loterie je dle Smlouvy o komplexním zajištění
provozu účtenkové loterie společnost Diebold Nixdorf s.r.o., se sídlem Praha 6, Lužná 591,
160 00, IČ: 25784528 (dále jen Provozovatel Rozhraní).
V bodě 4.5.5 Smlouvy o komplexním zajištění provozu účtenkové loterie se Provozovatel
Rozhraní mj. zavázal zajistit, že do účtenkové loterie bude možné přijmout a napojit další
registrační kanály k příjmu k ověřování a registraci účtenek od třetích stran.
Za účelem umožnění napojení 3. stran bylo vybudováno Rozhraní, tzv. „3rd Party API“ (dále
jen „Rozhraní“).
Vybudování Rozhraní je další úpravou, která by měla zákazníkům zjednodušit registraci
účtenek do účtenkové loterie. Obchodníci, dodavatelé pokladních zařízení či vývojáři různých
aplikací, kteří mají ve svých systémech, resp. v klientském prostředí určeném pro jejich
zákazníky, uloženu v elektronické podobě účtenku, která byla vystavena zákazníkovi, budou
moci napojit své klientské prostředí na Rozhraní a nabídnout svým zákazníkům z tohoto
klientského prostředí možnost jednoduché a rychlé registrace účtenek do účtenkové loterie.
Výsledným efektem může být registrace „na jedno kliknutí“. Pro zákazníky odpadává
nutnost přepisování nezbytných údajů pro registraci účtenky do účtenkové loterie.
Samozřejmě bude záležet na dobrovolnosti těchto subjektů, zda o napojení na Rozhraní
projeví zájem a tuto službu svým zákazníkům nabídnou.
Zájemci o Napojení na rozhraní mohou kontaktovat Provozovatele Rozhraní na e-mailu
info@uctenkovka.cz, do předmětu uvést „API“.

2. Základní popis rozhraní
Rozhraní je vytvořeno jako jednoduché RESTful HTTP API, které umožňuje Zájemci
integrovat Rozhraní do klientského prostředí širokého okruhu IT platforem. Rozhraní je
vybudováno na otevřených standardech a implementace tohoto Rozhraní nevyžaduje žádné
specifické podpůrné IT funkce nebo specifický IT koncept.
Rozhraní je tvořeno dvěma
a 2/produkčním prostředím.

nezávislými

prostředími

-

1/testovacím

prostředím

Technická specifikace rozhraní je k dispozici zde:
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Uctenkovka-3rd-party-API_technicka-specifikace.pdf

3. Podmínky napojení
-

Napojení je umožněno pouze způsobem stanoveným technickou specifikací rozhraní.
Napojení na Rozhraní musí být realizováno v souladu s právními předpisy České
republiky, zejména v oblasti ochrany osobních údajů, ochrany dat a bezpečnosti,
mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a v souladu s dobrými
mravy.

-

-

-

Zájemce se musí zdržet jakéhokoliv jednání, kterým by mohl narušit důvěru veřejnosti
v transparentnost účtenkové loterie či jinak ohrozit její dobré jméno.
Zájemce bude napojení na Rozhraní realizovat na své náklady, na své nebezpečí a
na svou odpovědnost.
Celý proces a řešení na straně zájemce je podmíněn aktivní účastí hráče při
registraci účtenek - účtenky nelze za daného hráče registrovat pouze z titulu jeho
obecného souhlasu; Hráč musí osobně potvrdit odeslání každé z účtenek do systému
účtenkové loterie prostřednictvím klientského prostředí Zájemce.
Před prvním přístupem do provozu účtenkové loterie a po celou dobu jeho napojení
na Rozhraní je Zájemce povinen zajistit:
o bezpečnost – veškerá komunikace mezi klientem Zájemce a Rozhraním
probíhá přes zabezpečený HTTPS kanál, s tím, že
o autentizace – identita Zájemce musí být ověřena prostřednictvím
poskytnutého klientského SSL certifikátu. Řádná prezentace certifikátu musí
proběhnout při každém připojení k Rozhraní.
Připojení na rozhraní je podmíněno podpisem Smlouvy o napojení na rozhraní
k registraci účtenek do účtenkové loterie (dále jen „Smlouva“) s Provozovatelem |
Rozhraní; zájemce musí být schopen Smlouvu podepsat elektronicky (návrh Smlouvy
bude zájemci Provozovatelem zaslán na vyžádání).
Zájemce bere na vědomí, že jím předložená žádost o napojení vč. popisu celého
řešení bude před uzavřením smlouvy předložena Ministerstva financí.
Zájemce bere na vědomí, že uzavření Smlouvy a napojení na rozhraní je podmíněno
souhlasem Ministerstva financí.
Zájemce bere na vědomí, že informace o provozu budou poskytovány Ministerstvu
financí.

4. Žádost
Zájemce o napojení na rozhraní se obrací na Provozovatele Rozhraní prostřednictvím
žádosti o připojení zaslané na email info@uctenkovka.cz, do předmětu uvést „API“.
Nezbytnou součástí žádosti je Popis technického a funkčního řešení zájemce.

5. Postup a proces napojení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Seznámení se s podmínkami napojení a technickou specifikací rozhraní
Žádost na Provozovatele Rozhraní (nezbytnou přílohou je popis technického a
funkčního řešení na straně Zájemce)
Posouzení žádosti Provozovatelem Rozhraní
Vydání certifikátu pro testovací prostředí
Testování
Naplnění podmínek pro přístup do produkčního prostředí
Podpis Smlouvy o napojení na rozhraní
Podání žádosti na Ministerstvo financí o souhlas Provozovatelem Rozhraní (součástí je
čestné prohlášení, že Zájemce splnil všechny podmínky)
Písemný souhlas MF
Vydání certifikátu do produkčního prostředí a umožnění napojení na Rozhraní

