
Popis faultstringů v odpovědní zprávě AISG 

 

Na datové rozhraní AISG pro výměnu informací a dat s informačními systémy 

provozovatelů hazardních her přicházejí zprávy od provozovatelů. Jedná se o požadavky 

na ověření osob, požadavky na změnu údajů osoby, testy komunikace apod. 

Pokud zpráva od provozovatele nesplní kritéria některé z automatických kontrol, je na 

rozhraní odmítnuta a provozovateli je zaslána odpovědní zpráva s uvedením chybového 

kódu a popisu chyby dle kapitoly 3.4. Kompletní technické specifikace AISG RVO. 

V odpovědních zprávách o chybách je vždy uveden kód chyby, popis chyby a ještě 

faultstring. V něm se může opakovat text z popisu chyby, nebo je v něm chyba 

konkretizována, aby bylo zřejmé, proč byla zpráva zamítnuta. V případě aplikačních kontrol 

je faultstring popsán tak, aby byl srozumitelný pro běžného uživatele1. V případě kontrol 

na úrovni XML je zasílán faultstring ve znění java chyby2. Pokud technické zařízení 

provozovatele umožní zobrazit obsah faultstringu z odpovědní zprávy o chybě, může to 

pomoci obsluze, případně samotnému hráči najít snadněji chybu v zaslaném dotazu a proč 

nedochází k ověření osoby či ke změně údajů osoby a ke korektní odpovědi.  

 

Seznam chybových kódů a k nim příslušných faultstringů 

Kód Popis Faultstringy 

9001 Struktura datové zprávy není 

validní. 

Struktura datové zprávy není validní. 

9002 Datová zpráva není podepsána. Datová zpráva není podepsána. 

9003 Zpráva je chybně podepsána. Zpráva je chybně podepsána. 

9004 Certifikát není zaevidován. Certifikát není zaevidován. 

9005 Platnost certifikátu vypršela. Platnost certifikátu vypršela. 

9006 Platnost certifikátu je na žádost 

provozovatele dočasně 

pozastavena. 

Platnost certifikátu je na žádost 

provozovatele dočasně pozastavena. 

9007 Používání certifikátu bylo 

ministerstvem ukončeno. 

Používání certifikátu bylo ministerstvem 

ukončeno. 

9010 Herní identifikátor osoby (HID) 

nenalezen. 

Pozn. Platnost pouze pro služby 

„Ověření osoby“, „Změnit údaje osoby“. 

Herní identifikátor osoby (HID) 

nenalezen. 

 

9011 Číslo dávky neexistuje. 

Pozn. Platnost pouze pro službu 

„Získání výsledků hromadného ověření 

osob“. 

Číslo dávky neexistuje. 

 

                                           

1 Například: „cz.cca.aisg.rovo.error.ApiError: Chyba v obci místa narození“ 
2 Například: „cz.cca.aisg.rovo.error.ApiError: org.xml.sax.SAXParseException; cvc-maxLength-valid: Value 

'C12' with length = '3' is not facet-valid with respect to maxLength '2' for type 'StatType'.) 

org.xml.sax.SAXParseException; cvc-type.3.1.3: The value 'C12' of element 'v11:StatniObcanstvi' is not 

valid.“ 



9012 Nelze změnit údaje osoby 

evidované v ROB. 

Pozn. Platnost pouze pro službu 

„Změnit údaje osoby“. 

Nelze změnit údaje osoby evidované 

v ROB. 

 

9020 Obsah datové zprávy neodpovídá 

specifikaci. 

 Prázdná hodnota v povinné položce 

 Chyba v IČO nebo VČP 

 Chyba ve státním občanství 

 Chyba v datu narození 

 Chyba v okresu místa narození 

 Chyba v obci místa narození 

 Chyba ve státu místa narození ve 

světě – nesmí obsahovat CZ 

 Chyba v obci trvalého pobytu 

 Chyba ve státu trvalého pobytu 

 Chyba ve státu trvalého pobytu ve 

světě – nesmí obsahovat CZ 

 Chyba ve státu narození 

 Chybný kód obce narození 

 Chybné PSČ  

 Kladné číslo %s neodpovídá 

specifikaci. (%s je v chybě 

nahrazeno zadaným číslem) 

9999 Datová zpráva nebyla zpracována 

kvůli technické chybě. 

 Datová zpráva nebyla zpracována 

kvůli technické chybě. 

 Duplicitní požadavek. 

 

Příklad:  

      <soap:Fault> 

         <faultcode>soap:Client</faultcode> 

 <faultstring>cz.cca.aisg.rovo.error.ApiError: Chyba v obci místa narození 

 </faultstring> 

         <detail> 

            <ErrorMessage xmlns="http://hazard.mfcr.cz/rovo/v1"> 

               <Kod>9020</Kod> 

               <Popis>Obsah datové zprávy neodpovídá specifikaci.</Popis> 

            </ErrorMessage> 

 

 


