
Co jsou to základní registry? 
Obecně řečeno budou základní registry veřejné 
správy ucelenými zdroji informací, o jejichž správ-
nosti se nebude pochybovat. Tyto zdroje budou 
čtyři: 

• Registr obyvatel (ROB), který bude obsahovat 
základní údaje o občanech a cizincích s povole-
ním k pobytu. 

•  Registr osob (ROS), který bude obsahovat údaje 
o právnických osobách, podnikajících fyzických 
osobách, orgánech veřejné moci i o nekomerč-
ních subjektech, jako jsou občanská sdružení 
a církve. 

• Registr územní identifikace, adres a nemovi-
tostí (RUIAN), který bude obsahovat údaje o zá-
kladních územních a správních prvcích 

• Registr práv a povinností (RPP), který bude 
obsahovat referenční údaje o působnosti orgánů 
veřejné moci, dále oprávnění k přístupu k jednot-
livým údajům, informace o změnách provede-
ných v těchto údajích atd. 

Jednotlivé subjekty budou k registrům přistupovat 
prostřednictvím referenčního rozhraní, které je 
nazýváno Informační systém základních registrů 
(ISZR). Důležitým prvkem systému bude ještě 
převodník identifikátorů (ORG), který bude 
zajišťovat ochranu osobních referenčních údajů 
uložených v základních registrech. 
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Legislativa 
Základní registry veřejné správy jsou 
podloženy zákonem č. 111/2009, o zá-
kladních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů. Uvedený zákon vymezuje 
obsah základních registrů a informačního 
systému územní identifikace a stanoví 
práva a povinnosti, které souvisejí s jejich 
vytvářením, užíváním a provozem. Pro-
vázanost s dalšími právními předpisy 
zajišťuje zákon č. 227/2009 Sb., kterým 
se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o základních regis-
trech, ve znění pozdějších předpisů. 
Protože základní registry jsou infor-
mačními systémy veřejné správy je 
velmi důležitým souvztažným zákonem 
také zákon č. 365/2000 Sb., o informač-
ních systémech veřejné správy, ve zně-
ní pozdějších předpisů (včetně zákona 
č. 263/2011 Sb.). Harmonogram budo-
vání, zavádění a dalších důležitých kro-
ků zprovoznění základních registrů je 
stanoven aktuálním nařízení vlády 
č. 161/2011 ze dne 21. června 2011, 
o stanovení harmonogramu a technic-
kého způsobu provedení opatření podle 
§ 64 až 68 zákona o základních regis-
trech. 

Příprava na základní registry veřejné správy 
Základní registry jsou důležitou součástí transformačního procesu veřejné správy za použití informačních 
a komunikačních technologií, kterému se říká obecně e-Government. Jejich funkce je tak důležitá, že je 
Ministerstvo vnitra umístilo do hlavy (jako mozek) prezentovaného maskota e-Governmentu, 
panáčka eGona. Důležité je si uvědomit, že základní registry se dotknout každého z nás! Jejich zavedení 
výrazným způsobem změní principy fungování celé veřejné správy. Tento bulletin Vás seznámí s nejdůležitěj-
šími informacemi, které se této součásti e-Governmentu týkají a které byly zveřejněny do začátku října 2011. 
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registry-verejne-spravy.aspx 

Obr. 1: Schéma fungování základních registrů. 
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Obr. 2: Oficiální web Správy základních registrů – stav dne 

12. 10. 2011 

přistupující subjekt definován v registru práv a povin-
ností. Úřad také vede záznamy o všech událostech, 
které s provozem informačního systému základních 
registrů souvisí. 

Každý ze základních registrů má svého správce, jak 
ukazuje následující tabulka. 

Registr Zkratka Správce 

Registr obyvatel ROB Ministerstvo vnitra 

Registr osob ROS Český statistický úřad 

Registr územní identifika-
ce, adres a nemovitostí RUIAN Český úřad zeměměřic-

ký a katastrální 

Registr práv a povinností RPP Ministerstvo vnitra 

Informační systém 
základních registrů ISZR 

Správa základních 
registrů a Ministerstvo 
vnitra 

Převodník identifikátorů 
fyzických osob ORG Úřad na ochranu 

osobních údajů 

Tab. 1: Správci základních registrů veřejné správy 

Harmonogram budování a zavádění základ-
ních registrů 

Ostrý start základních registrů veřejné správy je 
zákonem stanovený na 1. července 2012. Tomuto 
datu budou předcházet jednotlivé fáze náběhu, které 
jsou 
1. Příprava dat v editujících systémech 
2. Připojení editujících systémů a naplnění základ-

ních registrů 
3. Připojení klíčových uživatelských systémů a ově-
ření dat v registrech 

4. Příprava celoplošného nasazení, která bude ukon-
čena spuštěním ostrého provozu systému základ-
ních registrů k 1. červenci 2012 

V jednotlivých fázích mají různé orgány veřejné 
moci různé úkoly tak, jak stanoví nařízení vlády 
č. 161/2011 z 21. 6. 2011, o stanovení harmono-
gramu a technického způsobu provedení opatření 
podle § 64 až 68 zákona o základních registrech. 
Důležité pokyny pro města a obce budou dle vyjád-
ření zodpovědných orgánů jednak rozesílána a jed-
nak lze jejich přehled najít na webových stránkách 
Správy základních registrů. 

Základní pojmy a principy základních
registrů 

Základní principy základních registrů veřejné sprá-
vy jsou uvedeny v § 4 zákona č. 111/2009, o zá-
kladních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 
Podle odst. 1 základní registr obsahuje referenční 
údaje, referenční vazby, identifikátory fyzických 
osob, popřípadě autentizační údaje. 
• Referenční údaje jsou údaje, které jsou vedeny 

v základních registrech a které budou v oprávně-
ných případech ze systému základních registrů 
přebírány a v příslušných agendách se budou vy-
užívat jako údaje zaručené, platné a aktuální, bez 
nutnosti jejich ověření. 

• Referenční vazby jsou kódy nebo identifikátory, 
kterými je odkazováno na referenční údaje v zá-
kladních registrech.  

• Autentizační údaje jsou údaje umožňující pro-
vést ověření identity fyzické osoby, tedy jimi se 
například bude oprávněná osoba prokazovat vůči 
systému základních registrů. 

Největší změnu fungování veřejné správy po zave-
dení základních registrů popisuje jednak § 4 odst. 4 
citovaného zákona o základních registrech, a dále 
§ 5 tohoto zákona. Souhrnně bude platit, že refe-
renční údaj je považován za správný, pokud 
není prokázán opak nebo pokud nevznikne 
oprávněná pochybnost o správnosti referenčního 
údaje a že orgán veřejné moci využívá při své 
činnosti referenční údaje obsažené v příslušném 
základním registru v rozsahu, v jakém je opráv-
něn tyto údaje využívat podle jiných právních 
předpisů, a to aniž by ověřoval jejich správnost. 
To dohromady mimo jiné znamená, že od osob, po 
kterých je jiným právním předpisem doložení tako-
vých údajů požadováno, je orgán veřejné moci 
oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů 
pouze ve striktně vyjmenovaných případech, jinak 
si je musí sám zjistit právě ze základních registrů. 
Uvedené výjimečné případy jsou: 
• když potřebné údaje nejsou v základním registru 

obsaženy, 
• když jsou tyto údaje v základním registru ozna-
čeny jako nesprávné, 

• když vznikne oprávněná pochybnost o správnosti 
referenčního údaje, 

• nebo když jsou tyto údaje nezbytné pro bezpeč-
nostní řízení podle § 89 a následujících zákona 
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informa-
cí a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozděj-
ších předpisů. 

Jinými slovy, od začátku fungování základních 
registrů se zásadním způsobem změní prokazování 
určitých údajů občany a firmami při jednání 
s veřejnou správou. Ta si bude podstatné skutečnos-
ti muset zjišťovat sama, pokud jí je žadatel dobro-
volně neposkytne. 

Správa základních registrů 

Správa základních registrů je správním úřadem, 
který vznikl k 1. 1. 2010 zákonem č. 111/2009 Sb., o zá-
kladních registrech. Oficiální webové stránky úřadu 
najdete na adrese http://www.szrcr.cz. 
Úřad je samostatnou organizační složkou státu, v jehož 
čele stojí ředitel, kterého jmenuje ministr vnitra. Nedíl-
nou součástí činnosti úřadu je zpřístupnění referenčních 
údajů, a to v rozsahu oprávnění, který bude pro každý  

Triada na Vaší straně 
Společnost Triada jako dodavatel 
informačního systému Munis pro 
města a obce je aktivním účastníkem 
budování e-Governmentu v České repub-
lice. Společnost provozuje portál iMu-
nis.cz, kde jsou elektronické obsahy 
úředních desek mnoha měst a obcí podle 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů. Společnost 
Triada dále je jednou ze společností, které 
podepsaly v roce 2008 Memorandum 
mezi MV ČR a dodavateli spisových slu-
žeb o spolupráci při přípravě technické 
části prováděcí vyhlášky k zákonu 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úko-
nech a autorizované konverzi dokumentů, 
z hlediska propojení informačního systé-
mu datových schránek a spisových slu-
žeb. Díky tomu se pracovníci společnosti 
podíleli na vývoji XML schématu zveřej-
něném v příloze č. 4 Provozního řádu 
informačního systému datových schránek, 
které se později stalo jednou ze dvou 
příloh Národního standardu pro elektro-
nické systémy spisových služeb. Společ-
nost Triada dále dodává informační sys-
tém Munis s vazbou na aplikaci Czech 
POINT, aby uživatelé tohoto informační-
ho systému měli usnadněno plnění le-
gislativních úkolů souvisejících s provo-
zováním této aplikace. Stejně tak sleduje-
me i vývoj v oblasti Základních registrů 
veřejné správy, abychom vám, našim 
zákazníkům, poskytli důležité informace 
včas a srozumitelnou formou. A v přípa-
dech, kdy to bude legislativně možné, bude 
samozřejmě i náš IS Munis využívat tohoto 
nově budovaného nástroje. 
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V letošním roce slavíme výročí založení 
společnosti Triada, od kterého uplynulo již 
20 let. A co jsme za oněch 20 let například 
zvládli? 

1991 
Založení společnosti Triada, spol. s r. o., 
s cílem poskytovat široké spektrum služeb 
veřejné správě 
1993 
První vlastní ucelený informační systém 
Triada pro MS-DOS 
1996 
Nová generace vlastního informačního 
systému Triada pro Windows 
1999 
Náš informační systém se rozrůstá a získává 
novou obchodní značku – Munis 
2003 
Portál obce pro komunikaci s občany – 
iMunis.cz 
2009 
Elektronická úřední deska resortu justice 
2011 
Na Vaší straně při přípravě na základní 
registry veřejné správy 
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