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Postup připojení IS Munis k základním registrům  

 
 Informační systém Munis bude pro připojení k základním registrům využívat nový modul MUNIZAR, 

který bude nabízen ve třech variantách. Základní úroveň tohoto modulu plně zajišťující komunikaci 
IS Munis se základními registry získají všichni stávající zákazníci zdarma, a proto neinvestujte své 
prostředky zbytečně do jiných řešení, když IS Munis Vám vše potřebné zajistí včas a s maximálním 
komfortem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V tomto čísle: 
Pokud budete potřebovat přistupovat k základním registrům také z agend, které typicky nejsou podpoře-
ny žádným konkrétním informačním systémem, např. Agenda A338 registrovaná na základě zákona 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabídne-
me Vám rozšíření komunikačního modulu MUNIZAR Plus, které Vám umožní přímý přístup (samo-
zřejmě v oprávněných případech a se zachováním veškerých bezpečnostních pravidel) do základních 
registrů.  

 Postup připojení IS Munis k základ-
ním registrům 

 Co jsme se k základním registrům 
dozvěděli na ISSS 

 Aktuální nabídka webinářů 

 Praktické rady pro připojení k zá-
kladním registrům 

V případě, že si budete přát realizovat jednotnou bránu, nejen mezi IS Munis a základními registry a pro 
přímý vstup, ale také pro aplikace třetích stran, nabízíme Vám k tomu třetí stupeň komunikačního modu-
lu MUNIZAR Extra, který kromě všech výše zmíněných funkcí přidá také API rozhraní pro aplikace 
třetích stran. 

 Slovník pojmů k základním regist-
rům 

 Seminář „O integraci základních 
registrů, odpisech, majetku“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuální nabídka webinářů 

Společnost Triada Vám nabízí novou 
formu vzdělávání, která poslouží jako 
další forma tematických školení uživa-
telů IS Munis. Webinář (webový semi-
nář) Vám umožní vzdělávání živou 
formu on-line a to prostřednictvím 
internetu přes webový prohlížeč nebo 
specializovaný software. 

Hlavní výhody webinářů 

 pořádané prostřednictvím internetu 
 nezávislé na místě konání (v kanceláři, 

doma, ...) 
 efektivní využití času Porovnání variant nového modulu MUNIZAR 
 úspory cestovného 
 interaktivní s živým lektorem 

(on-line otázky na lektora na rozdíl od 
e-learningu) 

Co jsme se k základním registrům dozvěděli na ISSS 
 problematika probraná více do hloubky 

než je tomu u klasického semináře 
Na letošní konferenci ISSS byly základní registry velmi diskutovaným tématem. Přinášíme zde přehled něko-
lika otázek, které zajímaly budoucí uživatele těchto registrů z řad orgánů veřejné moci a na které kompetent-
ní osoby, s nimiž máte vždy možnost se na této platformě setkávat, poskytly odpovědi: 

Témata: 

PAP – praktické postupy v IS Munis 

 24. 5. 2012 od 9.00 (cena 199 Kč vč. DPH) 
 29. 5. 2012 od 9.00 (cena 199 Kč vč. DPH) 

Nejběžnější operace v modulu 
Poplatky 

 17. 5. 2012 od 9.00 (cena 199 Kč vč. DPH) 
 17. 5. 2012 od 13.00 (cena 199 Kč vč. DPH) 

Pokladna v IS Munis – praktické 
postupy 

 15. 5. 2012 od 9.00 (cena 199 Kč vč. DPH) 
 15. 5. 2012 od 13.00 (cena 199 Kč vč. DPH) 
 
Více informací na www.imunis.cz/webinare 
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Dotaz Odpověď 

Referenční údaje jsou platné, pokud se neprokáže 
opak. 

Jak dlouho jsou referenční údaje platné? 

Kolik bude stát certifikát pro připojení 
Bude zdarma. 

k Základním registrům? 

Informační koncepce je dokument, ve kterém 
orgány veřejné správy stanoví své dlouhodobé cíle 
v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných 
ISVS a vymezí obecné principy pořizování, vytvá-
ření a provozování ISVS – viz § 5a odst. 1 zákona 
o ISVS. 

Co je Informační koncepce? 

http://www.mvcr.cz/clanek/priklady-informacnich-
Kde najdu příklady informační koncepce? 

koncepci.aspx 
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d) Další návody dostupné na 
http://www.szrcr.cz/uploads/download/RPP
_Dokumentace_Oznameni_o_vykonavani_p
usobnosti_v_agende_0.5.pdf 

2. Provést registraci Vašeho informačního 
systému do Informačního systému o in-
formačních systémech veřejné správy 

Jak jsme avizovali v předchozím čísle Bulletinu 
EGA, přinášíme Vám nyní přehled základní rad pro 
připojení k základním registrům veřejné správy. 
Hned v úvodu je třeba si uvědomit tři zásadní sku-
tečnosti 

Co je Agenda? 

1. Přípravě na základní registry je třeba věnovat 
patřičnou pozornost, protože s jejich fungováním 
je spojeno mnoho procesních změn, které je na-
příklad potřebné zohlednit ve vnitřních směrni-
cích orgánů veřejné moci. 

Agenda je souhrn činností spočívajících 
ve výkonu vymezeného okruhu vzájemně 
souvisejících činností v rámci působnosti 
OVM. 

Co je AIFO? 

a) Termín: Ideálně před zahájením ostrého 
provozu základních registrů, ale tato regis-
trace zůstává stále otevřena, takže termín je 
vlastně stanoven jen podmínkou, že bez této 
registrace nelze prostřednictvím daného in-
formačního systému k základním registrům 
přistupovat 

2. První červenec není magické datum. Procesy se 
budou měnit postupně a stejně tak lze průběžně 
realizovat kroky pro připojení k základní regist-
rům, jak to plyne z jednotlivých dílčích termínů. 
Některé z nich jsou bližší než 1.7.2012, ale také 
mnoho z nich zůstane otevřeno i po 1.7.2012. b) Konkrétní doporučení se zatím rozcházejí. 

Nejlépe je postupovat dle dokumentu In-
formační koncepce úřadu, pokud jej máte 
schválen. 

c) Další návody dostupné na 
http://www.szrcr.cz/file/36_1_1/ 

3. Dalším krokem bude spojení registrova-
ného informačního systému a působnosti 
v agendě, čímž obec získá certifikát, jímž 
se bude k základním registrům hlásit. 

3. Informační systém Munis je připravován na 
základní registry a bude umožňovat veškeré zá-
konem povolené funkce pro ověřování referenč-
ních a dalších údajů vedených v základních re-
gistrech. Rozšířené funkce Vám nabídnou 
pokrytí všech potřeb, které v souvislosti s ověřo-
váním referenčních údajů budete mít, a to i mimo 
agendy přímo zpracovávané v IS Munis. 

AIFO je Agendový identifikátor fyzické 
osoby. Je to neveřejný identifikátor, který 
je jednoznačně přiřazen záznamu o fyzic-
ké osobě v příslušném agendovém infor-
mačním systému nebo základním registru, 
je odvozen ze zdrojového identifikátoru 
fyzické osoby a kódu agendy a je užíván 
výlučně k jednoznačnému určení fyzické 
osoby pro účely výkonu agendy, pro 
kterou byl přidělen. Z agendového identi-
fikátoru fyzické osoby nelze odvodit 
zdrojový identifikátor fyzické osoby 
a nelze z něj ani dovodit osobní nebo jiné 
údaje o fyzické osobě, jíž byl přiřazen. 

Co je AIS? 

Jaké jsou tedy kroky, které je třeba 
pro připojení k základní registrům 
nyní realizovat? 

AIS je informační systém veřejné správy, 
který slouží k výkonu agendy. 

Co je Editor? a) Termín: Před tím, než obec bude potřebo-
vat ověřovat údaje v základních registrech. 

b) Konkrétní postup zatím není upřesněn. 

4. Změna vnitřních směrnic obce. 
Následující přehled vyzdvihuje ty nejdůležitější 
z nich s ohledem na uživatele IS Munis. Přehled je 
doplněn odkazy na zveřejněné návody, nicméně 
předpokládáme, že k některým krokům budeme 
přinášet v dalších číslech Bulletinu EGA podrob-
nější pokyny (zejména pro body  2 a 3) tak, jak je 
budou zveřejňovat kompetentní orgány. 

Definice dle ZZR: § 2 písm. g) „Orgán 
veřejné moci, který je oprávněn zapisovat 
referenční údaje do základního registru 
a provádět změny zapsaných referenčních 
údajů.“ a) Termín: Ideálně před zahájením ostrého 

provozu základních registrů, ale samozřejmě 
platí, že aktuální praxe si může vynutit je-
jich postupné dolaďování. 

Co je Referenční údaj? 

b) Jde zejména o zohlednění pracovních náplní 
a organizační struktury. 

5. Školení, které se týká přístupu k základ-
ním registrům prostřednictvím informač-
ního systému Munis. 

1. Provést oznámení o vykonávání působ-
nosti v dané agendě prostřednictvím por-
tálu Registru práv a povinností 

Údaj vedený v základním registru, který 
zákon upravující vedení příslušného 
registru označuje jako referenční údaj, je 
v daný okamžik aktuální, platný a jednot-
ný údaj pro použití v agendách ve státní 
správě. 

a) Termín: Do 30 dnů od oznámení o registra-
ci agendy, které bude doručeno (již je něko-
lik měsíců postupně doručováno pro další 
a další registrované agendy) do vaší datové 
schránky od Ministerstva vnitra 

Co je Role? 
a) Termín: průběžně Definice dle ZZR: § 48 písm. b) „souhrn 

oprávnění úřední osoby, která vykonává 
určitou činnost, k přístupu k referenčním 
údajům v základních registrech nebo 
k údajům v agendových informačních 
systémech.“ 

b) S ohledem na vazby na IS Munis lze využít 
nabídky společnosti Triada nejen na seminá-
ře, ale také moderní způsob vzdělávání v po-
době Webinářů. 

b) V rámci jednotlivých agend určujete počty 
osob 

 c) Registrace dostupné na adrese 
https://rpp-m1.asseco-ce.com/AISP/ Co je Rozporové řízení? 

Proces iniciovaný orgánem veřejné moci 
týkající se chybně registrované agendy 
nebo chybné registrace orgánu veřejné 
moci pro výkon agendy. Proces zahajuje 
správce RPP vůči ohlašovateli agendy 
nebo oznamovateli vykonávání působnos-
ti. Výsledkem je zamítnutí oznámené 
vady nebo nové ohlášení agen-
dy/oznámení působnosti a registrace. 

Seminář „O integraci základních registrů, odpisech, majetku 

Program: 

Základní registry 
obecné principy, aneb čekají Vás větší změny, než si myslíte; jak se IS Munis připravuje; jak se máte nyní připravo-
vat, aneb co Vás čeká a nemine 

Odpisy a Majetek v novém 
jak postupovat při odpisech majetku; rozdělení odpisových a účetních období; nový modul Majetek 

Novinky v účetnictví Co je ZIFO? 
pomocný analytický přehled; přenesení daňové povinnosti 

ZIFO je Zdrojový identifikátor fyzické 
osoby. Je to neveřejný identifikátor. Ze 
zdrojového identifikátoru fyzické osoby 
nelze dovodit osobní ani jiné údaje 
o fyzické osobě, jíž byl přiřazen. 

Místo konání: 
Praha, Svitavy, Brno, Nové Sedlo, Jindřichův Hradec, Přerov, Klatovy 
 
Více informací a přihlášku na seminář naleznete na www.triada.cz/seminar 

Vysvětlení pojmů převzato 
z http://www.szrcr.cz/slovnik-pojmu 


