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PRÁCE S API SLUŽBAMI
Obecně platí, že v prvním kroku uživatel otestuje zvolenou službu pomocí zkušební verze
(SANDBOX) API. Bližší popis viz samostatný manuál pro práci se sandbox API.
Pokud vše funguje dle představ uživatele, lze přejít na produkční verzi API služby. Produkční verze
API služby je napojena na interní systémy KB a vrací reálná data.
V některých případech (jedná se zpravidla o partnerská API) je nutné uzavřít s bankou smlouvu pro
používání dané služby (podmínky jsou definovány v detailu API služby).
Pro přístup k produkční verzi API služby je nutné:
1.
2.
3.
4.

Zvolit vybranou službu v přehledu služeb, viz Přehled služeb na API Portálu
Založit účet na API Portálu, viz Registrace uživatele
Přidat aplikaci (která bude danou službu provolávat), viz Správa aplikací
Vygenerovat klíč k provolání služby, viz Generování API klíče
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PŘEHLED API SLUŽEB
Přehled služeb lze zobrazit na stránce https://www.kb.cz/cs/api. Jedná se o veřejnou část s popisem
služeb a informací o aktuálním stavu služeb:




LIVE – hotová služba, připravena k použití (jedná se o produkční verzi služby)
SANDBOX – služba připravena k vyzkoušení
IDEA – sběr nápadů na novou službu, služba zatím neexistuje, případně se připravuje)

Po zvolení vybrané služby se zobrazí detail s dalšími informacemi a odkazem na přihlášení/registraci
do API Portálu.
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REGISTRACE UŽIVATELE
Pro přístup k využití služby je nutná registrace. Registraci lze spustit z detailu vybrané služby na
přehledu API služeb (https://www.kb.cz/cs/api; odkaz JDEME DO PRODUKCE).

Po zvolení registrace bude uživatel přesměrován do developerské sekce API Portálu s detailním
popisem API a dalšími funkcemi.
REGISTRACE – ZADÁNÍ PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ
Pro přihlášení do developerské sekce API Portálu je nutné vyplnit email, heslo (včetně potvrzení
hesla).

Po potvrzení bude vytvořen profil uživatele a uživatel bude přesměrován na přehled produkčních API.
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HLAVNÍ MENU

Hlavní menu obsahuje:







DEVELOPERS – zobrazení seznamu API
KB API OVERVIEW – zobrazení přehledu API služeb na https://www.kb.cz/cs/api
PSD2 SERVICES – přehled PSD2 API služeb; přepnutí do PSD2 SERVICES vyžaduje
opětovné přihlášení (resp. sekce si drží vlastní přihlašovací údaje).
APIS – přehled API
APPLICATIONS – správa aplikací, viz Správa aplikací
Informace o přihlášeném uživateli – login uživatele (email), možnost změny hesla, možnost
odhlášení z API Portálu

SPRÁVA APLIKACÍ
Jedná se o aplikace třetích stran, které konzumují vystavená API (může se jednat o webovou aplikaci,
mobilní aplikaci apod.)
Správa aplikací umožňuje:







Přidat/vytvořit novou aplikaci (ADD APPLICATION); viz Vytvoření nové aplikace
Zobrazit detail aplikace (VIEW); viz Detail aplikace
Změnit název a popis aplikace (EDIT); viz Změna aplikace
Odstranit aplikaci (DELETE); viz Odstranění aplikace
Vygenerovat API klíč, viz Generování API klíče
Navázat aplikaci na API (SUBSCRIBE), viz Vazba aplikace na API

Komerční banka, a. s.
se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

4

Manuál pro produkční API Portál

VYTVOŘENÍ NOVÉ APLIK ACE
K vytvoření nové aplikace je potřeba:



Název – název aplikace (povinný parametr),
Popis – popis aplikace (nepovinný parametr).

DETAIL APLIKACE

Detail aplikace obsahuje:
1. DETAILS – informace o aplikaci:
a. Status – status aplikace (vždy APPROVED)
b. Per Token Quota – parametr definuje omezení při provolávání API (kolikrát lze
provolat API v definovanou dobu)
c.

Description – libovolný popis aplikace

2. PRODUCTION KEYS – vygenerování produkčního klíče (relevantní pro produkční API, resp.
developerskou sekci API Portálu), viz Produkční klíč
3. SUBSCRIPTION – přehled, ke kterým API je daná aplikace navázána, viz Přehled vazeb
aplikace na API
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ZMĚNA APLIKACE
V rámci změny aplikace lze změnit název aplikace a popis aplikace. Název aplikace je unikátní.

ODSTRANĚNÍ APLIKACE
Po volbě DELETE je nutné potvrdit odstranění aplikace. V rámci této operace se odstraní vazby
aplikace na API.

GENEROVÁNÍ API KLÍČE
Produkční klíč slouží k provolání produkční verze služby/API. Tímto klíčem lze provolat všechna
produkční API navázaná k dané aplikaci (viz Vazba aplikace na API). Pozn. v případě partnerských
API může být provolání produkční verze API podmíněno také uzavřením smlouvy s KB (bez smlouvy
nelze API provolat).
Pro danou aplikaci je možné vygenerovat pouze jeden produkční klíč.
Samotné generování je spuštěno možností GENERATE KEYS).
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PŘEGENEROVÁNÍ API KL ÍČE
Pokud je třeba přegenerovat stávající API klíč, lze zvolit možnost REGENERATE.

VAZBA APLIKACE NA API
Provázání aplikace s API je podmínkou pro provolání API. Aplikaci lze provázat v detailu zvoleného
API. V položce Applications lze zvolit požadovanou aplikaci a vazbu vytvořit zvolením možnosti
SUBSCRIBE.
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PŘEHLED VAZEB APLIKACE NA API
Přehled, na které API je zvolená aplikace navázána, lze zobrazit v detailu zvolené aplikace (možnost
SUBSCRIPTIONS).

SPRÁVA API SLUŽEB
U každé služby lze:




zobrazit detail služby s podrobným popisem
zobrazit popis API (ve formátu Open API 3.0.0)
zobrazit doplňující dokumentaci k dané službě

Seznam API lze zobrazit volbou APIS. Po zvolení požadovaného API je zobrazen jeho detail, viz
Detail API. Každá služba (každé API) má samostatnou „dlaždici“ (aplikaci).
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DETAIL API
Detail API obsahuje informace o dané API službě – verze API služby, datum přidání API služby, status
API služby (vždy PUBLISHED), url endpointů (sekce OVERVIEW), popis API ve formátu Open API
3.0.0 (sekce API CONSOLE), dokumentace k API (pokud je třeba; všechny potřebné informace jsou
uvedeny v popisu API - sekce API CONSOLE).
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POPIS API
Sekce obsahuje možnost provolání API, samotný popis parametrů API služby a odkaz na stažení
swaggeru.

STAŽENÍ SW AGGERU (VE FORMÁTU JSON)
Swagger lze stáhnout pomocí níže uvedeného odkazu.
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PROVOLÁNÍ SLUŽBY (API)
V položce Try lze zvolit aplikaci, která je navázána na příslušné API, v položce Using lze zvolit API
klíč.

Pro samotné provolání API slouží možnost TRY IT OUT (pro zadání vstupních hodnot).

A možnost EXECUTE (pro spuštění).

Pokud klíč k provolání API není vygenerován, viz kapitolu Generování API klíče.
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POPIS ATRIBUTŮ API
Samotný popis atributů je řešen ve formátu Open API 3.0.0, u každého atributu je uveden detailní
popis a příklad plnění.

Pozn. swagger stažený pomocí výše uvedeného linku (viz Stažení swaggeru (ve formátu JSON))
obsahuje navíc hlavičku pro zadání API klíče.
Hlavička je definována v sekci securitySchemes:
securitySchemes:
default:
type: apiKey
in: header
name: x-api-key
description: Access Token that is generated in Api Manager

Komerční banka, a. s.
se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

12

Manuál pro produkční API Portál

U atributů v response lze zobrazit příklady plnění atributů (response code 200 – možnost Example
Value).
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Samotný popis atributů lze zobrazit přepnutím na možnost Model.
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