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1. ÚVOD 

Informační systém pro kvalifikace a autorizace (dále jen „ISKA“) zajišťuje informatickou podporu pro 
aplikaci zákona č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

ISKA zahrnuje dvě základní části: 

 Centrální systém (webová aplikace) – slouží autorizujícím orgánům (ministerstvům) k evidenci a 
k procesnímu zpracování kvalifikací a autorizací, v rámci jejich působnosti. Provozovatelem 
centrálního systému je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

 PC aplikace – určena pro autorizované osoby k evidenci termínů zkoušek a generování žádostí 
souvisejících s autorizacemi, včetně generování tiskových výstupů a předávání údajů do/z 
centrálního systému. 

Obsahem tohoto dokumentu je uživatelská příručka k PC aplikaci ISKA. 

Přehled použitých zkratek: 

Zkratka Význam 

AOr Autorizující orgán 

AOs Autorizovaná osoba 

AZ Autorizovaný zástupce 

CSV Formát textového souboru s oddělovačem (středník), určený pro výměnu tabulkových dat. 

DS Datová schránka 

FO Fyzická osoba 

FOP Fyzická osoba podnikající 

IS NSK Informační systém Národní soustavy kvalifikací 

ISDS Informační systém datových schránek 

ISKA Informační systém pro kvalifikace a autorizace 

ISZR Informační systém základních registrů 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NSK Národní soustava kvalifikací 

PO Právnická osoba 

SpS Spisová služba 

XML Formát datového souboru pro výměnu dat XML 

WS Web Services – webové služby 

ZFO Formát elektronického formuláře pro výměnu dat, vytvořený společností Software602 

ZR Základní registry 
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2. INSTALACE APLIKACE 

Pro instalaci aplikace musí vaše PC splňovat tyto minimální požadavky: 

 Operační systém Microsoft Windows, verze XP, Vista, 7 nebo 8 

 Internetový prohlížeč 

 Připojení k internetu  

Před samotnou instalací aplikace je nutné mít na svém PC nainstalována tato rozšíření pro bezproblémový 
provoz aplikace. 

Instalace pod OS Windows XP 

1) MICROSOFT .NET FRAMEWORK 3.5 SERVICE PACK 1 

2) WINDOWS INSTALLER 3.1 

3) MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5 SERVICE PACK 1 

4) spustit vlastní instalaci 

Instalace pod OS Windows 7, 8 x64 a 10 

1) MICROSOFT .NET FRAMEWORK 3.5 SERVICE PACK 1 (pro windows 8) 

a. MICROSOFT .NET FRAMEWORK 3.5 SERVICE PACK 1 (plná instalace) 

2) MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4 (pro windows 7) 

3) MICROSOFT VISUAL C++ 2010 REDISTRIBUTABLE PACKAGE 64 

4) SQL SERVER COMPACT 3.5 SP2 32 

5) SQL SERVER COMPACT 3.5 SP2 64 

6) spustit vlastní instalaci 

V případě, že máte ve svém PC nainstalovanou novější verzi Microsoft .NET Framework než je požadovaná 
verze bude potřeba novější verzi odinstalovat, nainstalovat požadovanou a následně novější znovu 
nainstalovat. 

Rozšíření SQL Server Compact je nutné mít nainstalované v obou uvedených verzích (32 i 64). (Při 
stahování rozšíření se stáhne jeden samorozbalovací archív, v kterém jsou instalační soubory pro verzi 32 i 
64.) V případě, že není nainstalováno zobrazuje se toto chybové hlášení: 

 

Instalaci aplikace spustíte zde: HTTPS://ISKAAPL.MSMT.CZ/ISKA/CLICKONCE/PUBLISH.HTM 

Na úvodní obrazovce klikněte na tlačítko INSTALL. 

V případě, že je při instalaci zobrazeno bezpečnostní upozornění, pokračujte v instalaci volbou „Spustit“, 
„Přesto spustit“ apod. 

http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=22
http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=25
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5821
http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=22
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25150
http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=17851
https://iskaweb.msmt.cz/sqlce/vcredist64.exe
https://iskaweb.msmt.cz/sqlce/SSCERuntime_x86-ENU.msi
https://iskaweb.msmt.cz/sqlce/SSCERuntime_x64-ENU.msi
https://iskaapl.msmt.cz/Iska/clickonce/publish.htm
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Po úspěšném dokončení instalace naleznete aplikaci v nabídce Start → Programy. 

Po spuštění aplikace se zobrazí výchozí okno, ze kterého provedete: 

 

 Nahrání číselníků potřebných pro vytvoření první žádosti o autorizaci (1) – proveďte po prvním 
spuštění nově nainstalované aplikace. Aplikace musí být připojena k internetu. 

 Vytvoření žádosti o autorizaci (2) – pokud dosud nemáte udělenou žádnou autorizaci (viz kapitola 
„Žádost o první autorizaci“). 

 Přihlášení do systému (3) – pokud již máte udělenou alespoň jednu autorizaci a obdrželi jste od 
autorizujícího orgánu přihlašovací údaje (viz kapitola „Správa aplikace - Přihlášení do systému“). 

 Nahlášení problému (4) – v případě výskytu problému/chyby (viz kapitola „Správa aplikace – 
Nahlášení problému“). 

Dialogová okna synchronizací lze klikem na tlačítko Schovat přesunout do pozadí a synchronizace nebude 
bránit v práci s aplikací. 

S aplikací můžete pracovat i bez stálého připojení k internetu (offline). Online připojení je obecně nutné 
pouze při komunikaci s centrálním systémem, resp. v konkrétních případech, které jsou zmíněny v dalších 
kapitolách.  

23 41
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3. OBECNÉ INFORMACE 

3.1. PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU 
Pro přihlášení do systému ISKA použijte tlačítko „Přihlásit/Aktivovat“ (1).  

 

Do přihlašovacího formuláře vyplňte přihlašovací údaje: 

 

Při prvním přihlášení použijte přihlašovací údaje, které jste obdrželi písemně od autorizujícího orgánu. Při 
každém dalším přihlášení můžete použít přihlašovací údaje vytvořené v uživatelském profilu (viz kapitola 
Uživatelský profil – Administrace uživatelů). 

Při prvním přihlášení proběhne tzv. aktivace, kdy se do aplikace nahrají všechny potřebné (a dosud 
chybějící) číselníky a údaje z centrálního systému. Tlačítkem „Synchronizovat číselníky“ (2) lze kdykoli 
provést nahrání aktuálních číselníků z centrálního systému.  

Při každém přihlášení, resp. při připojení aplikace k internetu, proběhne kontrola číselníků a v případě, že 
v centrálním systému existuje novější verze, je uživatel upozorněn a může provést jejich aktualizaci. 

3.2. NAČTENÍ DAT Z CENTRÁLNÍHO SYSTÉMU 
Po přihlášení proběhne, pokud je aplikace připojena k internetu, porovnání aktuálních dat (žádosti, 
autorizace, termíny) proti centrálnímu systému. Pokud je zjištěn rozdíl, je automaticky otevřen dialogový 
formulář pro spuštění aktualizace (synchronizace) dat z centra. 

Tlačítkem „Synchronizovat autorizace, žádosti a termíny“ (1) lze kdykoli provést načtení aktuálních dat 
(žádosti, autorizace, termíny) z centrálního systému. Podmínkou je online připojení k internetu.  

 

Standardně probíhá načtení pouze rozdílových dat. Zaškrtnutím pole (2) proběhne načtení všech dat. 

Zaškrtnutí pole (3) slouží k přepsání dat termínů, které jsou již ve Vaší instalaci aplikace. V případě, že je 
aplikace používána na více PC v rámci jedné AOs je možné takto sdílet data termínů mezi jednotlivými 
instalacemi aplikace. 

 

1 2

1
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3.3. UŽIVATELSKÝ PROFIL 
Uživatelský profil slouží k zobrazení a nastavení údajů o autorizované osobě, autorizujících orgánech a o 
uživatelích aplikace. 

Uživatelský profil otevřete tlačítkem (1). 

 

3.3.1 AUTORIZOVANÁ OSOBA 

Záložka „Autorizovaná osoba“ zobrazuje údaje o autorizované osobě, evidované v centrální databázi ISKA, 
a výchozí údaje pro funkčnost aplikace. 

 

 

Ikona (2) indikuje 
stav ověření 
autorizované osoby 
proti Základním 
registrům. Toto 
ověření provádí 
autorizující orgán při 
vyřizování žádosti o 

autorizaci. 
Podrobnější popis 
stavu ověření je 
uveden v kapitole 
„Termíny – Ověření 

uchazečů 
v Základních 

registrech“.  

V sekci (3) lze 
nastavit údaje 
potřebné pro 
komunikaci s 

datovými 
schránkami. 

V sekci (4) lze vybrat 
certifikát pro 

podepisování 
osvědčení a zvolit, 
zdali se má osvědčení 
podepisovat. Takto 

podepsané 
dokumenty budou na 
daném AOr nadále 
udržovány a 

pravidelně 
přerazítkovány, aby 
byly stále platné. 
Zvolený certifikát 
musí odpovídat 
evropskému nařízení 
eIDAS, tj. musí to být 

1
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osobní certifikát nebo osobní kvalifikovaný certifikát. Tyto certifikáty umí vydávat národní certifikační 
autority (např. Česká Pošta). 

V sekci (5) lze nastavit výchozí hodnoty pro tisk pozvánek na zkoušku (viz kapitola Termíny – Tisk pozvánek). 

V sekci (6) lze nastavit výchozí hodnoty pro tisk Podkladu pro fakturaci (viz kapitola Termíny – Tisk podkladu 
pro fakturaci). 

Každou provedenou změnu je nutno uložit tlačítkem (7). 

Tlačítkem Změnit datovou schránku (8) je možné změnit adresu DS a změnu odeslat autorizujícímu orgánu. 

3.3.2 UŽIVATELÉ 

Záložka „Uživatelé“ slouží k vytvoření a správě uživatelů aplikace, kteří se přihlašují na jednom PC. 

 

Výchozí uživatel (7) odpovídá přihlašovacím údajům, obdrženým od autorizujícího orgánu. 

Tlačítkem (8) může uživatel s rolí „Administrátor“ přidat nového uživatele, resp. tlačítkem (9) editovat 
stávajícího uživatele. 

Na formuláři pro editaci uživatele vyplňte požadované údaje (zvýrazněné údaje jsou povinné). Lze zvolit 
libovolné přihlašovací jméno, pokud již nebylo použito, a libovolné (zapamatovatelné) heslo. Každému 
uživateli je možno tlačítky (10) přidělit/odebrat uživatelské role. 

Upozornění: Uživatelé jsou uloženi pouze lokálně a nepřenáší se na příp. další PC autorizované osoby. Na 
každém PC je tedy nutno vytvořit a spravovat uživatele nezávisle na ostatních PC.   
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3.3.3 AUTORIZUJÍCÍ ORGÁN 

Záložka „Autorizující orgán“ slouží k zadání identifikačních a kontaktních údajů o autorizujících orgánech, 
které jsou použity pro tisk, resp. odesílání dokumentů. 

 

Vyberte autorizující orgán (11) a po zadání údajů uložte tlačítkem (12). 

3.4. OVLÁDACÍ PRVKY 
Na formulářích v aplikaci jsou používány následující ovládací prvky: 

Ikona Název Popis funkce 

 
Přidat Přidá (vytvoří) nový záznam. 

 
Upravit Otevře detail záznamu pro editaci. 

 
Odebrat Odebere (vymaže) záznam. 

 
Ověřit/načíst existující osobu Provede vyhledání a načtení osoby v databázi. 

 

Pro přepínání mezi otevřenými formuláři (okny) slouží ovládací prvek „Okno“ (1) v panelu nástrojů: 

  
 
  

1211
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3.5. ODESÍLÁNÍ DOKUMENTŮ DO DATOVÉ SCHRÁNKY 
Přímo z aplikace lze odeslat dokumenty k žádostem, resp. k termínům, do datové schránky příslušného 
autorizujícího orgánu. Podmínkou je, že AOs musí mít vytvořenou DS a přístupové údaje.  

Odeslání do datové schránky spustíte z detailu žádosti, resp. z detailu termínu, tlačítkem „Odeslat do DS“. 

V dialogu „Odeslat dokumenty do datové schránky AOr“ se předvyplní název datové schránky AOr (1). 

 

Vyplňte Věc (2). 

V seznamu dokumentů z příloh jsou implicitně označeny pro odeslání všechny existující přílohy k termínu a 
ke zkouškám. V poli (3) proveďte případnou úpravu výběru těchto dokumentů. 

Do zprávy můžete tlačítkem (4) rovněž přidat dokumenty, uložené mimo aplikaci. 

Po potvrzení dialogu se zobrazí přihlašovací dialog do systému datových schránek. 

  

V dialogu je předvyplněno přihlašovací jméno a číslo certifikátu z profilu autorizované osoby (viz kapitola 
„Obecné informace – Uživatelský profil – Autorizovaná osoba“). V případě, že pro přihlášení do ISDS 
nepoužíváte certifikát, je údaj „Certifikát“ nevyplněn. 

Zadejte heslo a potvrďte tlačítkem „Přihlásit“. 

Po úspěšném odeslání se vytvoří nový řádek v historii žádosti, resp. termínu, se záznamem o odeslání zprávy 
do DS. 
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3.6. PODPORA UŽIVATELŮ 

3.6.1 INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Aktuální uživatelskou příručku a další informace naleznete na webové stránce: HTTPS://ISKAWEB.MSMT.CZ/  

3.6.2 NAHLÁŠENÍ PROBLÉMU 

V případě výskytu problému (chyby) v aplikaci použijte tlačítko „Nahlásit problém“ (1). 

 

Otevře se dialogový formulář „Nahlásit problém“, do kterého zadejte: 

 své jméno, příjmení a email (povinné údaje) – předvyplní se z Uživatelského profilu, pro aktuálně 
přihlášeného uživatele.  

 telefonický kontakt (nepovinný údaj) 

 popis problému (povinný údaj) 

 součástí formuláře je i zaškrtávátko „Odeslat data“, to je standardně zatrženo a slouží pro 
odeslání kopie databáze společně s hlášením problému 

Odešlete tlačítkem „OK“. 

Své připomínky k aplikaci, požadavky na úpravu apod., můžete rovněž zasílat standardní elektronickou 
poštou, na emailovou adresu: ISKA_PODPORA@AQUASOFT.EU. 

3.6.3 HISTORIE OZNÁMENÍ A UDÁLOSTÍ 

Pro zobrazení přehledu proběhlých událostí a zobrazených oznámení klikněte na ikonku modrého „i“ (2). 

Zobrazí se seznam proběhlých událostí. Zobrazují se pouze oznámení od doby instalace aplikace ISKA. 

 

  

https://iskaweb.msmt.cz/
mailto:iska_podpora@aquasoft.eu
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4. ŽÁDOST O PRVNÍ AUTORIZACI 

Pokud dosud nemáte udělenou žádnou autorizaci, klikněte na „Seznam žádostí“ (1) a tlačítkem „Nová 
autorizace“ (2) vytvořte novou žádost o autorizaci. 

 

V dialogu „Nová žádost“ vyberte autorizující orgán (3) a typ žádosti (4): fyzická osoba, právnická osoba, 
resp. fyzická osoba podnikající (fyzická osoba, která má své autorizované zástupce). 

 

Na formuláři „Žádost o autorizaci“ vyplňte všechny dostupné údaje na záložce „Hlavní“. Na nevyplněné 
povinné údaje aplikace upozorní při uložení žádosti.  

2
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Ikona (5) indikuje stav ověření osoby proti Základním registrům „Neprovedeno“. Ověření provede 
autorizující orgán při vyřizování žádosti. Podrobnější popis stavu ověření je uveden v kapitole „Termíny – 
Ověření uchazečů v Základních registrech“. 

Kontaktní email pro AOr (6) – vyplňte emailovou adresu, na kterou vám může autorizující orgán zasílat 
informace. 

  

5
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Na záložce „Kontakty“ doplňte, pomocí tlačítka (7), dostupné kontaktní údaje (telefon, email, mobil, fax). 

 

Pro PO přidejte na záložce „Statutární orgán“ všechny členy statutárního orgánu, pomocí tlačítka (8). 

 

Na záložce „Kvalifikace“ doplňte, pomocí tlačítka (9), všechny požadované kvalifikace. Na formuláři 
„Seznam kvalifikací“ zadejte rozhodné datum pro platnost kvalifikací (9) a tlačítkem „Hledat“ (11) proveďte 
načtení seznamu kvalifikací. Zaškrtnutím pole (12) a následným potvrzením tlačítkem OK provedete výběr 
kvalifikací k autorizaci. Kliknutím na odkaz (13) otevřete vybranou kvalifikace na webu Národní soustavy 
kvalifikací. 
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Pro PO a FOP doplňte na záložce „Autorizovaní zástupci“, pomocí tlačítka (14), všechny autorizované 
zástupce. Na formuláři „Přidat autorizovaného zástupce“ vyplňte pro každého AZ všechny dostupné údaje. 
Před uložením je nutno provést ověření osoby tlačítkem (15). Zaškrtnutím pole (16) a následným potvrzením 
tlačítkem OK provedete vložení AZ do žádosti. 

 

Tlačítkem „Tisk“ (17) vygenerujete PDF soubor s tiskovou formou žádosti. Do dialogového formuláře „Tisk 
žádosti“ doplňte potřebné údaje pro tisk. Vygenerovaný soubor se současně uloží jako příloha žádosti, na 
záložce „Přílohy“. 

 

Po kontrole vytištěné žádosti a příp. korekci zadaných údajů proveďte tlačítkem „Uložit a odeslat“ (18) 
odeslání žádosti do centrálního systému. 

Upozornění: Po odeslání již nelze žádost v aplikaci editovat. Odeslanou žádost může upravit pouze uživatel 
příslušného autorizujícího orgánu, v centrálním systému ISKA. 

Vytištěnou a podepsanou žádost, včetně nalepených kolků za správní poplatek (pokud není hrazen převodem 
na určený bankovní účet autorizujícího orgánu), zašlete poštou autorizujícímu orgánu. 

Po vyřízení (první) žádosti o autorizaci obdržíte od AOr přihlašovací údaje, které použijte pro přihlášení do 
systému.  
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5. TERMÍNY 

5.1. NOVÝ TERMÍN ZKOUŠKY 
Postup pro vytvoření nového termínu zkoušky: 

1. Tlačítkem (1) otevřete seznam termínů. 

 

2. Tlačítkem (2) vytvořte nový termín zkoušky. Na formuláři „Založení nového termínu“ vyberte 
požadovanou kvalifikaci (3) a datum začátku zkoušky. Datum začátku zkoušky už nejde posléze 
změnit, pouze založit nový termín.  

 

Nový termín můžete rovněž vytvořit na základě již existujícího termínu, pomocí funkce kopírování termínu 
(viz níže kapitola „Kopírování termínu“). 

3. Na formuláři „Nový termín“, na záložce „Termín“, vyplňte dostupné údaje. Povinné údaje jsou 
zvýrazněny. Na nevyplněné povinné údaje aplikace upozorní při uložení termínu. Datum konce 
zkoušky se tiskne na osvědčení a lze jej v průběhu času měnit. V případě vícedenních zkoušek lze 
datum ukončení zkoušky interpretovat jako datum ukončení zkoušky posledního uchazeče. 
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Základní poplatek za zkoušku (4) – výchozí částka poplatku za zkoušku, která se vyplní u nového uchazeče. 
Pro každého uchazeče lze částku poplatku změnit (viz níže). 

Místo zkoušky v (5) – místo (obec) zkoušky (ve 3. pádě) pro tisk na osvědčení. 

Místo vydání zkoušky v (6) – místo (obec) vydání osvědčení (ve 3. pádě) pro tisk na osvědčení. 

Kontakt v místě zkoušky (7) – jméno a telefon kontaktní osoby v místě zkoušky, pro tisk na pozvánku. 

4. Na záložce „Uchazeči“ vytvořte uchazeče o zkoušku, pomocí tlačítka (9) nebo (10). Údaje ke každému 
uchazeči doplňte na záložky „Uchazeč“ a „Adresy“. 

 

U každého nového uchazeče je, po zadání primárních údajů (jméno, příjmení, datum narození), nutno 
provést tlačítkem (11) ověření, zda již tato osoba v systému existuje. V případě nalezení jedné shodné 
osoby, se k novému uchazeči doplní automaticky zbývající údaje od této osoby. V případě, že v systému 
existuje více osob se stejnými primárními údaji, proveďte na formuláři „Vybrat osobu“ výběr odpovídající 
osoby a potvrďte tlačítkem (18). 

 

Údaje u uchazeče slouží k jeho ověření přes systém základních registrů, které se provádí na straně 
ministerstva. Pokud to bude možné, snažte se údaje vyplnit všechny možné pro usnadnění procesu ověření. 

Pokud chcete změnit údaje u již ověřeného uchazeče, použijte tlačítko (12). 

Rodné číslo (13) je v aplikaci uloženo pouze lokálně a nepřenáší se do centrálního systému. Slouží pouze pro 
tisk osvědčení. 

Místo narození (14) je povinným údajem, který musí být uveden na osvědčení. Vyplňte obec a příp. zkratku 
země (pokud se uchazeč narodil jinde než v ČR). 

Zaškrtávací pole „Pozvánka odeslána“ (15) slouží pro označení uchazeče, kterému byla odeslána pozvánka. 

Poplatek (16) – automaticky se doplní částka základního poplatku za zkoušku (4), pokud je vyplněna. Částku 
lze upravit. 

18
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Výsledek zkoušky (17) – po provedení zkoušky uchazečem vyplňte výsledek zkoušky. 

Proveďte uložení nového uchazeče (tlačítkem „Uložit“) nebo uložení všech uchazečů naráz (tlačítkem 
„Uložit vše“). 

 

5. Na záložce „Zkoušející“ doplňte pomocí tlačítka (19) členy zkušební komise. 

 

Vyberte roli zkoušejícího (20) a osobu zkoušejícího (21). 

 

Pokud zadáváte druhého nebo třetího zkoušejícího (do zkušební komise) a požadovaný zkoušející není 
v seznamu (tzn. jedná se o externího zkoušejícího - autorizovaného zástupce), pak jej lze zadat výběrem 
„Jiná osoba…“ (22). K externímu zkoušejícímu vyplňte jeho identifikační údaje a spisovou značku rozhodnutí 
o udělení autorizace (23). Tato spisová značka se vytiskne na osvědčení ke jménu zkoušejícího. 

Na záložce „Zkoušející“ je zobrazen seznam zkoušejících: 

 

Ve sloupci (24) je zobrazena spisová značka rozhodnutí o udělení autorizace takto: 

 Pro interního zkoušejícího – spisová značka vyplněná u příslušné autorizace. 

 Pro externího zkoušejícího – spisová značka vyplněná v poli (23). 

Ve sloupci „Ověření zkoušejícího“ (25) je indikován stav ověření: 

 „Ověřen“ - zkoušející byl ověřen jako existující autorizovaná osoba nebo autorizovaný zástupce. 

 „Neověřen“ – zkoušející dosud nebyl ověřen (ověřuje se při odeslání termínu). 

 „Neplatný“ - zkoušející neexistuje jako autorizovaná osoba ani jako autorizovaný zástupce. 
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Červené podbarvení řádku indikuje zkoušejícího ve stavu „Neověřen“ nebo „Neplatný“. 

6. Proveďte uložení termínu tlačítkem „Uložit“ nebo „Uložit a zavřít“. 

Datum posledního odeslání je zobrazen v poli (8). 

5.2. KOPÍROVÁNÍ TERMÍNU 
Pro rychlé vytvoření nového termínu můžete použít funkci kopírování termínu - vytvoří nový termín a 
zkopíruje do něj vybrané údaje z existujícího termínu. 

Postup kopírování termínu: 

1. V seznamu termínů vyberte existující termín, na základě kterého chcete vytvořit nový termín. 

2. Otevřete detail vybraného zdrojového termínu. 

3. Tlačítkem „Kopírovat“ (1) vytvořte nový termín. 

 

V dialogu „Založení nového termínu“ vyplňte datum začátku zkoušky. 

4. Ze zdrojového termínu se do nového termínu automaticky zkopírují tyto údaje: 

 Kvalifikace 

 Místo zkoušky 

 Maximální počet uchazečů 

 Základní poplatek za zkoušku 

 Zkoušející 

5.3. OVĚŘENÍ UCHAZEČŮ V ZÁKLADNÍCH REGISTRECH 
ISKA umožňuje provést ověření uchazečů v Základních registrech. Postup ověření je následující: 

1. Proveďte odeslání termínu do centrálního systému (tlačítkem „Odeslat termín do centra“). Odeslaný 
termín je ve stavu „Avízo“. 

2. Pověřený uživatel autorizujícího orgánu provede v centrálním systému ověření všech uchazečů 
k termínu proti Základním registrům. Toto ověření musí uživatel autorizujícího orgánu spustit 
manuálně.  

3. Proveďte opětovné načtení termínu z centrálního systému. Toto načtení proběhne buď automaticky 
při dalším přihlášení do systému, nebo jej můžete kdykoli spustit manuálně tlačítkem (1).  

 

Termín, u kterého autorizující orgán provedl ověření, přejde do stavu „Nový“. 
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4. V seznamu uchazečů, resp. na detailu uchazeče, je zobrazen aktuální stav ověření osoby uchazeče 
proti Základním registrům (ZR), který může nabývat hodnoty dle následující tabulky: 
 

Stav ověření Ikona Popis stavu 

Neprovedeno 
 

Ověření osoby dosud nebylo provedeno. 

Osoba ověřena 
 

Osoba je ověřena v ZR. 

Osoba neztotožněna 
 

Osoba byla v ZR nalezena, ale nebyla uživatelem ztotožněna, z důvodu 
chybných/neaktuálních údajů o osobě v ZR. 

Osoba nenalezena 
 

Ověření osoby bylo provedeno, ale osoba nebyla v ZR nalezena. 

Chyba služby 
 

Při ověřování nastala chyba služby ZR způsobená technickým výpadkem 
služeb/komunikace. resp. vypnutým voláním služeb ZR v ISKA. 

5.4. TISK POZVÁNEK 
Aplikace umožňuje dva způsoby tisku pozvánek na zkoušku: 

 Tisk pozvánek ve formátu PDF přímo z aplikace. 

 Export dat do souboru CSV a tisk pozvánek v rámci hromadné korespondence (např. v aplikaci MS 
Word). 

5.4.1 TISK PDF POZVÁNEK 

1. Na detailu termínu použijte tlačítko Tisk → Pozvánka… (1) pro hromadný tisk pozvánek pro všechny 
uchazeče, resp. tlačítko „Pozvánka…“ (2) pro individuální tisk pro vybraného uchazeče. 
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2. V dialogu „Tisk pozvánky“ zkontrolujte a příp. upravte texty, které se budou tisknout na pozvánku. 

 

Kontaktní osoba v místě zkoušky (3) – implicitně se plní z analogického údaje na termínu zkoušky. 

Termín a způsob úhrady (4) – implicitně se plní z analogického údaje v profilu autorizované osoby. 

Sdělení AOs (5) – implicitně se plní z analogického údaje v profilu autorizované osoby. 

Sdělení ke kvalifikaci (6) – implicitně se plní z analogického údaje v detailu autorizace. 

Místo vystavení pozvánky v (7) – implicitně se plní z analogického údaje v profilu autorizované osoby. 

Vystavující osoba a kontakt (8) – implicitně se plní z analogického údaje v profilu autorizované osoby. 

Výběr uchazečů pro tisk pozvánky (9) – implicitně nejsou vybráni uchazeči, u kterých je zaškrtnut údaj 
„Pozvánka odeslána“. 

3. Po potvrzení dialogu se vygenerují pozvánky ve formátu PDF takto: 

 Pro hromadný tisk pozvánek se vytvoří individuální pozvánka pro každého uchazeče, která se uloží 
jako příloha typu „Pozvánka“ k uchazeči. Dále se vytvoří soubor se všemi pozvánkami, který se 
uloží jako příloha typu „Pozvánky k termínu“ k termínu.  

 Pro individuální tisk pozvánky se vytvoří individuální pozvánka pro vybraného uchazeče, která se 
uloží jako příloha typu „Pozvánka“ k uchazeči. Dříve vytvořená pozvánka se přepíše. 

4. Pro uchazeče, kterým byla odeslána pozvánka, zaškrtněte údaj „Pozvánka odeslána“. 

5.4.2 TISK POZVÁNEK POMOCÍ HROMADNÉ KORESPONDENCE 

Zdrojová data (soubor ve formátu CSV) k termínu pro hromadnou korespondenci vygenerujete tlačítkem 
„Export CSV“ (1). 
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Aplikace uloží zdrojový soubor jako přílohu k termínu typu „Export CSV“: 

  

Tlačítkem (2) lze provést rychlé uložení vygenerovaného souboru na lokální disk uživatele. 

Popis struktury souboru CSV naleznete v příloze A tohoto dokumentu. 

Tisk pozvánek proveďte pomocí hromadné korespondence v aplikaci Word nebo v jiné obdobné aplikaci. 

Pro uchazeče, kterým byla odeslána pozvánka, zaškrtněte údaj „Pozvánka odeslána“. Při dalším tisku 
pozvánek pak můžete v hromadné korespondenci použít filtr pro toto pole, a vyřadit tak z tisku uchazeče, 
kterým již pozvánka byla odeslána. 

5.5. TISK PODKLADU PRO FAKTURACI 
Tlačítkem (1) vygenerujete podklad pro fakturaci (ve formátu PDF), určený pro objednatele zkoušek. 

 

Vybrané údaje v dialogovém formuláři pro tisk jsou implicitně vyplněny z odpovídajících údajů 
v Uživatelském profilu, a před tiskem je můžete upravit. 

Zaškrtnutím (2) vyberte požadované uchazeče. 

Tisk podkladu pro fakturaci proveďte na hlavičkový papír. 

Vygenerovaný soubor se uloží jako příloha k termínu typu „Podklad pro fakturaci“. 

 

2
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5.6. ZRUŠENÍ/STORNO TERMÍNU 
V případě, že chcete termín zrušit/stornovat, použijte tlačítko: 

 „Storno“ (1) – termín je pak ve stavu „Storno“. Tlačítko je přístupné pouze, pokud termín dosud 
nebyl odeslán do centrálního systému. 

 

 „Zrušit“ (2) – termín je pak ve stavu „Zrušeno AOs“. Tlačítko je přístupné pouze, pokud termín 
dosud nebyl ukončen a termín byl již odeslán do centra.  

 

5.7. TISK OSVĚDČENÍ 
Osvědčení o profesní kvalifikaci pro všechny uchazeče vytisknete pomocí tlačítka (1). 

 

Osvědčení pro jednoho uchazeče vytisknete pomocí tlačítka (2). 

 

V dialogovém formuláři „Tisk osvědčení“ vyplňte / upřesněte údaje pro tisk osvědčení: 

2



 ISKA - Aplikace pro AOs - uživatelská příručka  

 

 

 Strana 27 / 41     

 

 

Typ tiskového formuláře (3): 

 „Fyzická osoba“ – pro autorizovanou osobu typu fyzická osoba a jednočlennou zkušební komisi 
(SEVT 49 502 4, formát: 210x287 mm, s vodoznakem) 

 „Právnická osoba“ – pro autorizovanou osobu typu právnická osoba a jednočlennou zkušební komisi 
(SEVT 49 502 5, formát: 210x287 mm, s vodoznakem) 

 „Komise“ – pro vícečlennou zkušební komisi (nastaví se jako výchozí, pokud je na termínu zadán 
více než jeden zkoušející). (SEVT 49 502 6, formát: 210x287 mm, s vodoznakem) 

Místo zkoušky (4) – vyplnit v 6. pádě. Implicitně se vyplní z odpovídajícího pole v detailu termínu.  

Místo vydání osvědčení (5) – vyplnit v 6. pádě. Implicitně se vyplní z odpovídajícího pole v detailu termínu. 

Typ šablony (6) pro hromadný tisk: 

 „Plný tisk (P)“ – tisk kompletního osvědčení na prázdný tiskopis (SEVT 49909000) 

 „Tiskopis SEVT (T)“ - tisk pouze věcných údajů do předtištěného tiskopisu SEVT (formát: 210x287 
mm, oboustranný potisk) 

Spisová značka autorizace (7) – doplní se z autorizace (vyplnění v autorizaci – viz kapitola „Autorizace“). 

Číslo autorizace (8) – číslo autorizace, které se vytiskne na osvědčení. Pokud je zde zobrazeno číslo 
autorizace ve tvaru „IMP…“, vyplňte přidělené číslo autorizace na formuláři Detail autorizace, do pole „Číslo 
autorizace pro tisk osvědčení“ (viz kapitola „Autorizace – Detail autorizace“). 

Datum vydání (9) – implicitně se vyplní datum ukončení zkoušky. Při samotném tisku osvědčení není možné 
změnit datum vykonání zkoušky (konec zkoušky), je možné změnit datum vydání osvědčení a to až o 5 dní po 
datu vykonání zkoušky. Nicméně ještě než se přistoupí k tisku osvědčení je možné změnit datum dokončení 
zkoušky v samotném termínu. 

Povolání (10) – vyplní se automaticky dle číselníku NSK, maximálně do 3 řádků (v každém řádku může být 
max. 85 znaků). 

Odborné způsobilosti (11) – vyplní se automaticky dle číselníku NSK, maximálně do 14 řádků pro typ tiskového 
formuláře „Fyzická osoba“ nebo „Právnická osoba“, a maximálně do 11 řádků pro typ tiskového formuláře 
„Komise“ (v každém řádku může být max. 85 znaků). 

Výběr uchazečů pro tisk osvědčení (12). 

Rodné číslo (13) – doplní se z údaje u uchazeče. 

Číslo osvědčení (14) – doplní se číslo zkoušky bez prefixu „Z“. Při vlastním tisku (v souboru PDF) se doplní 
za číslo zkoušky ještě kód kvalifikace. 

Levý okraj (15) a Pravý okraj (16) – vyplňte hodnotu (v mm), o kterou se má posunout levý a horní okraj 
tisku osvědčení. Toto nastavení se týká pouze tisku do tiskopisu. 
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Podepsat osvědčení certifikátem (17) – předvyplněná hodnota z Uživatelského profilu, je možné pro každý 
tisk změnit. Pokud je zaškrtnuto, je provedeno podepsání PDF osvědčení certifikátem, který je nastaven 
v Uživatelském profilu. 

Upozornění: 

Tiskopis osvědčení, prázdný nebo předtištěný, má na výšku menší rozměr, než je standardní A4. Při vložení 
do tiskárny je tiskopis nutno jej zarovnat k hornímu okraji A4 (nikoli na střed). 

Po potvrzení dialogu tlačítkem OK se vygenerují a uloží tyto soubory: 

 Osvědčení pro každého uchazeče v plném tisku (ve formátu PDF/A) – uloží se jako příloha typu 
„Osvědčení“ k uchazeči. 

 Osvědčení pro každého uchazeče v tisku do tiskopisu (ve formátu PDF/A) – uloží se jako příloha 
typu „Osvědčení“ k uchazeči. 

 Hromadné osvědčení, kde jsou v jednom PDF souboru sloučena osvědčení pro všechny uchazeče, 
dle typu šablony (6) – uloží se jako příloha k termínu typu „Osvědčení“. 

5.8. ZÁZNAM O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU ZKOUŠKY 
Záznam o průběhu a výsledku zkoušky musí být zaslán v písemné formě, spolu s osvědčením, příslušnému 
autorizujícímu orgánu (dle § 18, odst. 13 zákona 179/2006 Sb.). 

Aplikace umožňuje vytvořit a uložit Záznam o průběhu a výsledku zkoušky, prostřednictvím ZFO formuláře, 
dle následujícího postupu: 

1. Proveďte stažení aktuální šablony ZFO formuláře (k příslušné kvalifikaci) tlačítkem (1): 

 

Stažení šablony je indikováno vyplněným údajem (2). 

 

Stažení šablony je rovněž provedeno automaticky při každém odeslání termínu do centra. 

2. Tlačítkem (3) otevřete šablonu ZFO formuláře „Záznam o průběhu a výsledku zkoušky“: 

 

Upozornění: Pro práci se ZFO formulářem musíte mít nainstalovanou aplikaci Software602 Form Filler. 

3. V šabloně vyplňte požadované údaje o průběhu a výsledku zkoušky uchazeče. 

4. Vyplněný formulář uložte do PDF souboru a do XML souboru. 

5. Vyplněný formulář vytiskněte, podepište a zašlete příslušnému autorizujícímu orgánu. 

2



 ISKA - Aplikace pro AOs - uživatelská příručka  

 

 

 Strana 29 / 41     

 

6. Tlačítkem (4) vytvořte přílohy typu „Záznam o průběhu a výsledku zkoušky“ k uchazeči: 

 

V dialogu pro přidání přílohy vyberte typ přílohy „Záznam o průběhu a výsledku zkoušky“ a vyplňte soubory 
PDF a XML uložené v kroku ad 4. 

 

Po potvrzení dialogu se uloží soubory PDF a XML jako přílohy ke zkoušce uchazeče. Při uložení se validují 
údaje ze souboru XML proti následujícím údajům vyplněným u uchazeče: 

 Kód kvalifikace 

 Datum začátku zkoušky 

 Jméno a příjmení uchazeče 

 Výsledek zkoušky 

Pokud je při validaci zjištěn rozdíl, nelze přílohy uložit. 

7. Předchozí kroky ad 2 - 5 zopakujte pro každého uchazeče. 

8. Po uložení a odeslání termínu se všechny přílohy typu „Záznam o průběhu a výsledku zkoušky“ 
přenesou do centra. 

5.9. UKONČENÍ TERMÍNU 
Při spuštění aplikace ISKA proběhne kontrola, zda jsou všechny termíny s datem konání starším 14 dnů 
ukončeny. Pokud nejsou, zobrazí aplikace upozorňující hlášení a je na uživateli, aby je ukončil. 

Pro ukončení je potřeba, aby termín byl ve stavu Nový, všichni uchazeči měli vyplněn výsledek zkoušky a 
vygenerované a přiložené osvědčení v příloze. 

 

4
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Termín lze ukončit pouze, pokud je u všech uchazečů vyplněn Výsledek zkoušky (1): 

 

Termín ukončete tlačítkem „Ukončit“ (2):  

 

Ukončený termín je nutno odeslat do centra - tlačítkem „Odeslat termín do Centra“ (3). Při odeslání 
ukončeného termínu se do centra přenesou soubory příloh typu „Osvědčení“ pro všechny úspěšné uchazeče 
(tzn. pouze pro uchazeče s výsledkem zkoušky „Vyhověl“). 

V ukončeném termínu již nelze provádět žádné změny na úrovni autorizované osoby. 

Tlačítkem (4) můžete provést odeslání dokumentů k termínu do datové schránky autorizujícího orgánu. 

5.10. UZAVŘENÍ TERMÍNU 
Do ukončeného termínu může autorizující orgán doplnit záznamy o kontrolách, poznámky, přílohy apod. 

Uzavření termínu provádí autorizující orgán v centrálním systému. Termín přejde do stavu „Uzavřen“. 
V uzavřeném termínu již nelze žádné změny. 

5.11. VYDÁNÍ STEJNOPISU OSVĚDČENÍ 
Aplikace umožňuje vydání stejnopisu (kopie) osvědčení pro uchazeče, v případě ztráty nebo zničení originálu 
osvědčení. 

Upozornění: 

 Toto vydání stejnopisu použijte pouze ve smyslu §19, odst. 5, zákona č. 179/2006 Sb. 

 Stejnopisem ve smyslu §18, odst. 13, zákona č. 179/2006 Sb., je originál osvědčení vytištěný 
dle kapitoly „Tisk osvědčení“ viz výše. 

Stejnopis osvědčení lze vydat pro uchazeče, pokud je splněno: 

 Výsledek zkoušky je „Vyhověl“. 

 Zkouška je ve stavu „Ukončena“. 

 Termín je ve stavu „Ukončen“ nebo „Uzavřen“. 

Vydání stejnopisu osvědčení provedete tlačítkem „Vydat stejnopis“ (1). 

1
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Otevře se dialog pro zadání údajů k vydání stejnopisu: 

 

Potvrzením dialogu se vygeneruje a otevře PDF soubor „Stejnopis osvědčení“, ve kterém jsou do původního 
osvědčení doplněny náležitosti pro stejnopis. 

Pokud nebyl proveden tisk osvědčení z aplikace, nebo byl tisk osvědčení proveden ve verzi aplikace 1.9.2 a 
starší, pak se otevře rozšířený dialog: 

 

V rozšířeném dialogu je nutno vyplnit údaje pro stejnopis (2) a zkontrolovat/upravit údaje pro vlastní 
osvědčení (3), které musí být shodné s vydaným osvědčením. 

Potvrzením dialogu se vygeneruje a otevře PDF soubor „Stejnopis osvědčení“, ve kterém jsou do aktuální 
šablony osvědčení doplněny hodnoty z dialogu. 

Stejnopis osvědčení vytiskněte na prázdný tiskopis (pouze s vodoznakem). 

Každé vydání stejnopisu osvědčení je zaznamenáno v historii zkoušky uchazeče: 

 

5.12. EXPORT TERMÍNŮ DO CSV 
Aplikace umožňuje export dat o všech termínech do souboru CSV (který lze otevřít v Excelu). 

1
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Export provedete ze seznamu termínů tlačítkem (1): 

 

5.13. TISK EUROPASS 
Zajištění platnosti osvědčení v evropských státech mimo ČR, je možné z ISKY vytisknout Europass dodatek 
k osvědčení. Tisk dodatku probíhá ze stejného místa jako tisky v termínech… 

 

Náhled na část dodatku osvědčení… 
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6. AUTORIZACE 

6.1. DETAIL AUTORIZACE 

1. Tlačítkem (1) otevřete seznam autorizací. 

 

2. Tlačítkem „Hledat“ (2) zobrazíte přehled autorizací, podle nastavených filtrů (3). 

 

3. Kliknutím na vybranou autorizaci zobrazíte detailní údaje k autorizaci 

 

Na záložce „Hlavní“ doplňte: 

 Spisovou značku rozhodnutí o udělení autorizace (5), které se bude tisknout na osvědčení. 

 Číslo autorizace, které se bude tisknout na osvědčení (6) – lze vyplnit, pokud je číslo autorizace 
evidované v ISKA (4) ve tvaru „IMP_...“. 

 Sdělení na pozvánku (7), které se vztahuje ke kvalifikaci, pro tisk pozvánek na zkoušku (viz 
kapitola „Termíny – Tisk pozvánek“). 
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4. V detailu autorizace lze provést změny kontaktních údajů. 

 

Vytvoření nového kontaktu (7). 

Úpravu kontaktu (8). 

Vymazání kontaktu (9). 

5. Na záložce „Autorizovaní zástupci“ je seznam autorizovaných zástupců a platnost jejich autorizace. 

6. Na záložce „Přílohy“ je seznam informačních dokumentů, které distribuuje autorizující orgán pro 
danou kvalifikaci, jako např. seznamy otázek, hodnotící standardy, metodika ke kvalifikaci apod. 

 

Tyto dokumenty se do aplikace stahují automaticky při spuštění aplikace, v rámci synchronizace číselníků. 
Při zjištění změny v příloze (nový nebo odebraný dokument) se uživateli zobrazí upozornění. 

7. Tlačítkem „Uložit a odeslat“ (10) proveďte odeslání změn do centrálního systému. 

 

6.2. HROMADNÁ ZMĚNA KONTAKTŮ 
Uživatel, který má oprávnění pro editaci dat, má možnost provést hromadnou změnu kontaktů pro více 
autorizací. Podmínkou je online připojení k internetu. 

1. V seznamu autorizací vyberte ve sloupci (1) autorizace, pro které má být provedena hromadná změna 
kontaktů. 
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2. Tlačítkem (2) otevřete dialog pro hromadnou změnu kontaktů ke všem vybraným autorizacím. 

 

Na záložce „Kontakty“ proveďte požadované změny. 

Na záložce „Autorizace“ je seznam dotčených autorizací. 

3. Tlačítkem (3) proveďte uložení a odeslání změn do centra. 

6.3. PLATNOST AUTORIZACE 
V základním přehledu autorizací je za sloupcem Stav zobrazen sloupec Vyprší za [dní]. Číslo v tomto sloupci 
určuje počet dní do vypršení autorizace, tzn. do konce její platnosti, pokud je vypršení blíže, jak 40 dní, a 
řádek je i červeně zvýrazněn. 

 

Pokud autorizace vyprší za 4 měsíce či dříve obdrží AOs informaci o blížícím se vypršením pomocí emailové 
zprávy v intervalu 4 měsíce, 3m 20d, 3m 10d, 3m 2d. V této době je potřeba požádat o prodloužení 
autorizace. Emailové upozornění chodí na adresu uvedenou v žádosti o autorizaci v poli „Kontaktní email 
pro AOr“ nebo (pokud není uvedena) na emailovou adresu uvedenou v detailu autorizace v sekci Kontakty. 
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7. ŽÁDOSTI 

7.1. NOVÁ ŽÁDOST 

1. Tlačítkem (1) otevřete seznam žádostí. 

 

2. Tlačítkem (2) vytvořte novou žádost požadovaného typu: 

 Nová autorizace 

 Změna autorizovaných zástupců 

 Prodloužení autorizace 

 Odnětí autorizace  

 

3. Podle typu žádosti se otevře příslušný formulář, na kterém vyplňte dostupné údaje. Povinné údaje 
jsou zvýrazněny a na nevyplněné povinné údaje aplikace upozorní při uložení žádosti. Nově vytvořená 
žádost je ve stavu „Avízo“. 

4. Tlačítkem „Uložit a odeslat“ (3) proveďte odeslání žádosti do centrálního systému. Po stisku je 
uživateli zobrazeno informační okno, které se ptá, zdali chce uživatel Podat žádost elektronicky. 

 

Upozornění: Po odeslání žádosti do centrálního systému již nelze tuto žádost upravovat. 

 

5. Tlačítkem „Ano“ (4) uživatel potvrdí záměr, že chce žádost podat elektronicky. Následně mu je 
zobrazeno další okno (Upravit přílohy pro digitální podání).  

6. Tlačítkem „Ne“ (5) uživatel odmítne záměr podat žádost elektronicky a žádost je odeslána do centrálního 
systému. 

1
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7. Dialog „Upravit přílohy pro digitální podání“ zobrazí všechny přílohy, které jsou v žádosti přidané. Pokud 
je to příloha typu „pdf“, kterou je možné digitální podepsat, je u ní zobrazeno „zaškrtávátko“ (6). U 
ostatních příloh je „zaškrtávátko“ zašedlé a nelze měnit jeho hodnotu. Pokud je příloha typu „pdf“, 
potom po jejím výběru jsou v panelu „Digitální podpisy“ (7) zobrazeny všechny podpisy, které dokument 
obsahuje. 

 

8. Tlačítkem „Podepsat“ (8) uživatel zahajuje proces podepsání všech „zaškrtnutých“ dokumentů (tuto 
funkčnost je možné provádět opakovaně). Uživateli je zobrazena informace o výběru podpisového 
certifikátu.  

 

9. Po stisku tlačítka „Ano“ (11) je uživateli zobrazen dialog pro výběr certifikátů, které má nainstalované 
ve svém osobním úložišti. Tento dialog je standardní systémový a umožňuje uživatel vybrat certifikát 
z jeho osobního úložiště na daném počítači. 



 ISKA - Aplikace pro AOs - uživatelská příručka  

 

 

 Strana 38 / 41     

 

 

10. Po stisku tlačítka „OK“ (12) jsou, pomocí vybraného certifikátu, podepsány všechny „zaškrtnuté“ PDF 
přílohy. O tomto kroku je uživatel informován následujícím dialogem. Tento dialog je pouze informativní.  

 

11. Pokud uživatel stiskne tlačítko „Storno“ (13), nedojde k podepisování a proces je přerušen. 

12. Tlačítkem „Podat a odeslat do datové schránky“ (9) je žádost odeslána do centrálního systému a již 
nejde dále upravovat. Po odeslání je zobrazen dialog pro odeslání žádosti do Datové schránky (viz. 
kapitola 3.5). 

13. Tlačítkem „Podat a uložit do složky“ (10) je žádost odeslána do centrálního systému a již nejde dále 
upravovat. Po odeslání je zobrazen systémový dialog pro výběr umístění na disku. Výběrem složky a jejím 
potvrzení dojde k uložení všech příloh žádosti do daného umístění. Z tohoto umístění již uživatel přílohy 
vezme a předá elektronicky na AOr tak, jak má dané AOr nastaveno v pokynech pro elektronické podání 
(tato funkčnost již není součástí AOs klienta). 

 

14. Po ověření žádosti v centrálním systému (a po provedení synchronizace žádostí) přejde žádost do stavu 
„Nová žádost“. 

15. Průběh vyřizování žádosti je indikován stavem žádosti (který se aktualizuje vždy po provedení 
synchronizace žádostí). Vyřízená žádost je indikována stavem „Vyřízeno“. 
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7.2. TISK ŽÁDOSTI 
Tlačítkem „Tisk“ (1) proveďte tisk žádosti. Tlačítko pro tisk žádosti je dostupné pouze pro žádost ve stavu 
„Avízo“ nebo „Nová žádost“. 

 

Do dialogového formuláře „Tisk žádosti“ se vyplní implicitní údaje z Uživatelského profilu (pokud jsou zde 
vyplněny) a dále doplňte specifické údaje, které nejsou uloženy v aplikaci a jsou určeny pouze pro tisk 
žádosti. 

Aplikace vygeneruje a otevře soubor PDF s příslušnou žádostí. Tento soubor se současně uloží do přílohy 
žádosti, s typem přílohy „Žádost“ (2). 

 

7.3. ZASLÁNÍ ŽÁDOSTI 
Vytištěnou a podepsanou žádost, včetně nalepených kolků za příp. správní poplatek (pokud není hrazen 
převodem na určený bankovní účet autorizujícího orgánu), zašlete poštou autorizujícímu orgánu. 

Pokud autorizující orgán podporuje a akceptuje zasílání žádostí do datové schránky, lze alternativně 
provést, tlačítkem (1), odeslání dokumentů k žádosti do datové schránky autorizujícího orgánu (viz kapitola 
„Odesílání dokumentů do datové schránky“). 

  

7.4. KOPÍROVÁNÍ ŽÁDOSTI 
Novou žádost můžete vytvořit na základě již existující žádosti, pomocí funkce kopírování žádosti. 

1. V seznamu žádostí vyberte žádost, kterou chcete použít jako zdroj (šablonu) pro novou žádost. 

2. Na žádosti klikněte pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu na žádosti vyberte „Kopírovat“ (1). 
Nebo otevřete detail žádosti a požijte tlačítko „Kopírovat“ (2): 

 

1

2

1

1
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3. V dialogovém formuláři zaškrtněte údaje, které chcete ze zdrojové žádosti zkopírovat a potvrďte 
tlačítkem „OK“. 

 

4. Vytvoří se nová žádost (stejného typu jako zdrojová žádost). Další postup je stejný jako pro novou 
žádost (viz výše). 

 

2
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8. ZPRÁVY PRO UŽIVATELE 

AOr a NÚV mají ve své ISCE funkci pro odesílání zpráv autorizovaným osobám. Tyto zprávy mohou přijít AOs 
buď emailem, nebo se mohou zobrazit v ISCE pro AOs. Seznam zpráv od AOr se zobrazí po kliknutí na ikonu 
„Zprávy pro uživatele“.  

 

 

Seznam zpráv obsahuje datum vytvoření, stav a předmět. Po kliknutí na řádek se zprávou  se zobrazí text 
zprávy.  

 

O  nových zprávách se AOs dozví při spuštění ISKY a při synchronizaci s AOr. 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA A: STRUKTURA EXPORTU CSV 

Název pole Obsah 

PozvankaOdeslana ANO/NE - dle hodnoty checkboxu "Pozvánka odeslána" 

KodKvalifikace kód kvalifikace (k termínu zkoušky) 

NazevKvalifikace název kvalifikace (k termínu zkoušky) 

CisloOsvedceni číslo osvědčení 

DatumZacatkuZkousky datum začátku konání zkoušky ve tvaru "DD.MM.RRRR" 

CasZacatkuZkousky čas začátku konání zkoušky ve tvaru "HH:MM" 

DatumKonceZkousky datum konce konání zkoušky ve tvaru "DD.MM.RRRR" 

CasKonceZkousky čas konce konání zkoušky ve tvaru "HH:MM" 

MistoZkouskyUlice místo konání zkoušky - ulice 

MistoZkouskyCP místo konání zkoušky - číslo popisné 

MistoZkouskyCO místo konání zkoušky - číslo orientační 

MistoZkouskyPSC místo konání zkoušky - PSČ 

MistoZkouskyObec místo konání zkoušky - obec 

MistoZkouskyBudova místo konání zkoušky - budova 

MistoZkouskyMistnost místo konání zkoušky - místnost 

MistoZkouskyUplne 
kompletní adresa místa konání zkoušky ve tvaru: "Budova (Místnost), Ulice ČP/ČO, 
PSČ Obec" 

JmenoUchazece jméno uchazeče 

PrijmeniUchazece příjmení uchazeče 

TitulPredUchazece titul uchazeče před jménem 

TitulZaUchazece titul uchazeče za jménem 

JmenoUchazeceUplne úplné jméno uchazeče ve tvaru: "TitulPřed Jméno Příjmení, TitulZa" 

DatumNarozeniUchazece datum narození uchazeče ve tvaru "DD.MM.RRRR" 

MistoNarozeniUchazece místo narození uchazeče 

RodneCisloUchazece rodné číslo uchazeče (s lomítkem) 

EmailUchazece email uchazeče 

PoplatekZaZkousku poplatek uchazeče za zkoušku 

AdresaUchazeceUlice trvalá příp. doručovací adresa uchazeče - ulice 

AdresaUchazeceCP trvalá příp. doručovací adresa uchazeče - číslo popisné 

AdresaUchazeceCO trvalá příp. doručovací adresa uchazeče - číslo orientační 

AdresaUchazecePSC trvalá příp. doručovací adresa uchazeče - PSČ 

AdresaUchazeceObec trvalá příp. doručovací adresa uchazeče - obec 

AdresaUchazeceZeme trvalá příp. doručovací adresa uchazeče - země 

AdresaUchazeceUplna 
kompletní trvalá příp. doručovací adresa uchazeče ve tvaru: "Ulice ČP/ČO, PSČ 
Obec, Země" (země je vyplněna pouze mimo ČR) 
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PŘÍLOHA B: INSTALACE MICROSOFT .NET FRAMEWORK 3.5 PRO 

WINDOWS 8 
1. Spuštění Ovládacích panelů 

2. Například v prostředí Windows Metro stačí napsat text „ovládací panely“. 

 
3. V ovládacích panelech vyberte možnost „Programy a funkce“. 
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4. V zobrazeném dialogu vyberte možnost „Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows“. 

 
5. V zobrazené nabídce vyberte hned první možnost „.NET Framework 3.5 (zahrnuje .NET 2.0 a 

3.0)“. Zaškrtávací pole bude po výběru označeno černým čtverečkem. 

 
6. K instalaci je potřeba být připojen k internetu. Pokud by instalace končila chybou „Změny nelze 

dokončit. Restartujte počítač a opakujte akci.“ Restartujte počítač a akci opakujte. 
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PŘÍLOHA C: INSTALACE MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 

1. Stažení instalačního balíčku z adresy: HTTP://WWW.MICROSOFT.COM/EN-
US/DOWNLOAD/DETAILS.ASPX?ID=5783   

 

2. Po stažení soubor spusťte a potvrďte první dialog. 

 

3. Rozbalte archív do vybraného úložiště. 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5783
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5783
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4. Spusťte a nainstalujte oba dva rozbalené soubory a dokončete instalaci. 

 


