
 
 

Od prvního července  2012 fungují v České repub-
lice základní registry veřejné správy. Přesný rozsah 
jimi poskytovaných referenčních a dalších evidova-
ných údajů stanoví zákon. Tento rozsah se postu-
pem času mění, samozřejmě na základě dříve 
schválených legislativních změn. Od 1. ledna 2014 
došlo k rozšíření údajů poskytovaných základním 
registrem územní identifikace adres a nemovitostí
(RUIAN) o vymezení volebních okrsků. Tím byl 
položen jeden ze základních kamenů k tomu, aby 
v roce 2014 mohly základní registry poskytnout 
plnou podporu pro sestavení volebních okrsků. 
Není to však kámen jediný. 

Dalším důležitým předpokladem pro to, aby mohly 
být volební seznamy sestaveny prostřednictvím 
agendového informačního systému (AIS) provozo-
vaného obcí a napojeného na základní registry, je 
zpřístupnění nových typů dotazů, jimiž se tyto AIS 
mohou základních registrů v oprávněných přípa-
dech iniciovaných příslušnými úředníky dotazovat. 
Jde o dotazy podle území. Jedině tak je totiž možné 
vymezit potřebnou množinu dat, z níž může být 
volební seznam sestaven. 

Informační systém Munis je připraven pro přípravu 
volebních seznamů v roce 2014 na čtyřech úrov-
ních: 

1) Od roku 2013 probíhá postupné načítání dat 
RUIAN do databáze IS Munis. Toto načítání je 
navrženo tak, aby úplný a aktuální seznam adres-
ních bodů byl k dispozici v pravý okamžik pro 
sestavení volebních seznamů i na obcích, jejichž 
připojení k internetu není dle svých parametrů 
v žádném případě možno považovat za široko-
pásmové.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Modul Evidence obyvatel Munis umožňuje 
provést ztotožnění stávajících evidovaných dat 
pro volební seznamy s registrem obyvatel 
(ROB). Díky tomu je následně možné zjistit 
změny, které v této množině občanů nastaly. 

Důležité je však pro ztotožnění volit správnou 
agendu a agendovou roli, protože v loňském roce 
došlo ke zrušení původní zaregistrované agendy 
A1150 „Vedení seznamu voličů a seznamu 
oprávněných osob pro místní a krajské referen-
dum“, kde už notifikace zřejmě nebudou posky-
továny. Nyní jsou k dispozici v registru práv 
a povinností (RPP) samostatné agendy pro každý 
typ voleb, viz tabulka 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Od 1. 1. 2014 je k dispozici nová funkce Czech 
POINT@Office – Žádost o vydání seznamu voli-
čů. Tato funkce umožňuje získat seznam voličů 
daného území ve formátu PDF (vhodném pro 
tisk) a CSV (vhodném pro další zpracování v in-
formačních systémech). V období od 1. 1. 2014 
do 31. 1. 2014 probíhal ověřovací provoz výdeje 
seznamu voličů prostřednictvím Czech POINT. 
V modulu Evidence obyvatel Munis se připravu-
je funkce pro načtení seznamu voličů ve formátu 
CSV s následným porovnáním s aktuálně evido-
vaným stavem a automaticky provedenou aktua-
lizací dat. 

4. Jakmile bude rozhraní informačního systému 
základní registrů (ISZR) obsahovat funkce pro 
dotazy dle území, bude možné také v modulu 
Evidence obyvatel Munis tuto funkci využít pro 
načtení aktuálního seznamu a uživatel tak nebude 
potřebovat přístup prostřednictvím Czech 
POINT@Office pro občany ČR, ale pouze pro 
výpis voličů cizinců, jak to vyplývá z aktuálních 
matriálů MV ČR. 

5. Upozorňujeme všechny uživatele IS Munis, že 
výše uvedené vazby modulu Evidence obyvatel 
na základní registry, a to včetně načítání seznamu 
voličů ve formátu CSV poskytnutého prostřed-
nictvím Czech POINTu, jsou dostupné pouze pro 
majitele licence modulu Munizar alespoň ve ver-
zi standard. 
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V tomto čísle: 

 Základní registry a volby v roce 2014 

 Konec podpory Windows XP 

 Jak se mění proces legalizace  
a vidimace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konec podpory Windows XP 

Upozorňujeme, že dne 8. dubna 2014 
skončí technická podpora operačního 
systému Windows XP ze strany 
společnosti Microsoft. Znamená to, že 
již nadále nebudou vydávány 
bezpečnostní aktualizace pro Windows 
XP. V případě, že se v tomto produktu 
objeví bezpečnostní chyba, která může 
být zneužita útočníky, společnost 
Microsoft nebude již vydávat 
bezpečnostní aktualizace, které by tuto 
chybu opravily a znemožnily její 
využití. Pokud stále používáte 
Windows XP, důrazně doporučujeme, 
abyste co nejdříve provedli přechod na 
Windows 7 či Windows 8. IS Munis je 
s těmito operačními systémy plně 
kompatibilní. 

Obr. 2: Ztotožnění obyvatel v Evidenci obyvatel. 

V dubnu 2014 nebude ze strany naší 
společnosti ukončena možnost 
provozovat IS Munis na Windows XP. 
Plánujeme, že podpora Windows XP 
bude zachována do konce roku 2014. 
V průběhu roku nebudeme aktivně 
podnikat žádné kroky, které by omezily 
podporu Windows XP. Nelze však 
vyloučit, že budeme bezpečnostními či 
technologickými okolnostmi donuceni 
ukončit podporu Windows XP dříve. 
O takové situaci vás budeme 
s předstihem informovat. V každém 
případě již nelze předpokládat, že ještě 
v roce 2015 bude provoz IS Munis na 
Windows XP podporován. 

Obr. 1: Načítání dat RUIAN do databáze IS Munis 
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3)Strojově čitelné údaje jsou pomocí čtečky vy-
plněny do pole pro zadání čísla dokladu, takže 
úředník nemusí nic přepisovat. 

4) Ze základních registrů jsou načteny všechny 
potřebné údaje o občanovi a úředník doplní pou-
ze informace, zda se jedná o vlastnoruční podpis 
nebo o uznání podpisu za vlastní, což je náš pří-
klad. 

5) Na štítkové tiskárně jsou následně vytištěny tři 
ověřovací doložky na listiny a jeden štítek pro 
ověřovací knihu. 

6) Úředník doložky a štítek nalepí a přerazítkuje 
kulatým razítkem. 

7) Občan zaplatí poplatek za ověření. 

8) Díky spojení modulu Legalizace a vidimace 
s modulem Pokladna Munis je okamžitě vytištěn 
příslušný doklad o zaplacení a navíc jsou též 
automaticky na pozadí připravena data pro za-
účtování poplatku. 

9) Spokojený občan odchází. 

Využití vhodného softwarového i hardwarového 
vybavení, umístnění strojově čitelných dat na ob-
čanský průkaz a napojení agendového informačního 
systému Munis na základní registry veřejné správy 
tedy tuto proceduru významným způsobem zjedno-
dušuje a urychluje. 

Zavedení základních registrů veřejné správy je 
spojeno se změnou procesů a postupů, které souvisí 
s výkonem registrovaných agend. Jednou z nich je 
i ověřování shody opisu nebo kopie s listinou 
a ověřování pravosti podpisu podle zákona 
č. 21/2006 Sb. V rámci informačního systému 
Munis je pro podporu výkonu této agendy připra-
ven modul Legalizace a vidimace. V modulu lze 
využít referenční údaje poskytované základními 
registry v rámci licence Munizar. 

Při vyhledávání v základním registru obyvatel je 
třeba vždy zadat určité jasné podmínky, které speci-
fikují hledaného občana. Jednou z možných podmí-
nek je i číslo občanského průkazu. Ukažme si nyní, 
jak při adekvátním vybavení pracoviště pro legali-
zaci a vidimaci počítačem s informačním systémem 
Munis, připojenou čtečkou čárových kódů a spe-
ciální štítkovou tiskárnou, lze celý postup výrazně 
zefektivnit. Stačí, když se dostaví občan s občan-
ským průkazem vydaným od roku 2013, na kterém 
je uvedeno číslo průkazu v podobě strojově čitelné-
ho (čárového) kódu. 

1) Občan přichází a předkládá tři podepsané listiny 
k ověření pravosti podpisu, k tomu předloží ob-
čanský průkaz se strojově čitelnými údaji včetně 
čísla OP v podobě čárového kódu. 

2) Úředník otevře příslušný formulář v modulu 
Legalizace a vidimace Munis a zvolí výběr dat ze 
základních registrů. 

Zveme vás na sedmnáctý 
ročník konference ISSS 

 

 

 

Ve dnech 7. a 8. dubna 2014 se 
v Hradci Králové již tradičně setkají 
vrcholní politici, zástupci státních orgánů 
a samosprávných celků s odborníky na 
informatizaci veřejné správy a dodavateli 
moderních technologií a služeb a budou 
se dva dny věnovat aktuálním otázkám 
souvisejícím s dalším rozvojem 
e-governmentu. 

Pro zástupce obcí a měst určitě bude 
zajímavý přednáškový blok Minister-
stva vnitra ČR, který nastíní další po-
stup elektronizace veřejné správy – hlavní 
témata budou následující: 

 prezentace strategických dokumentů 
Strategie veřejné správy a Strategie 
e-governmentu formou workshopů, 

 procesní modelování agend jako klíč 
k reformě veřejné správy, 

 opendata a přeshraniční uznávání 
elektronické identity, 

 série přednášek zaměřených na projek-
ty eSbírka a eLegislativa. 

Z dalších témat pro celou veřejnou správu 
vybíráme i připravovaný zákon 
o kyberbezpečnosti a jeho dopady – 
prezentací a diskusí o této problematice se 
navíc zúčastní řada uznávaných odbor-
níků. 

V rámci konference také proběhne tradič-
ní setkání uživatelů informačního systému 
Munis. Jsou zváni všichni, kteří mají 
zájem seznámit se s praktickými postupy 
a aktuálními zkušenostmi s provázáním 
vnitřního informačního systému úřadu 
a nástrojů e-governmentu, zejména zá-
kladních registrů veřejné správy, dále 
s problematikou elektronických spisových 
služeb a souvisejícího Národního standar-
du a v neposlední řadě s aktuální nabíd-
kou produktů a služeb společnosti Triada 
včetně centra sdílených služeb portálu 
iMunis.cz. 

Více informací na www.isss.cz 

Přesné programové schéma bude uveřej-
něno po 5. 3. 2014. 

Registrace na: www.isss.cz/portal 

Agenda Název Role Popis Vazba na zákony 

A1183  Volby do Parlamentu 
České republiky 

CR 10374  Vedení stálého 
seznamu voličů 

§ 5 zákona č. 247/1995 Sb. 
   

 
A1262  Volby do Evropského 

parlamentu 
CR 10554 Vedení seznamu 

voličů pro volby 
do EP 

§ 15 odst. 1 písm. a), § 27, § 
28, § 29 odst. 4, § 31 zákona č. 
62/2003 Sb. 

  
 

  

A1281  Volby do zastupitelstev 
obcí 

CR 10288 Vedení stálého 
seznamu voličů a 
dodatku stálého 
seznamu voličů 

§ 14 odst. 1 písm. b), § 14 odst. 
2, § 12 odst. 3 až 9, § 28 odst. 1 
až 4 zákona č. 491/2001 Sb. 

  
 

 

A1282  Volby do zastupitelstev 
krajů 

CR 10699 Vedení seznamů 
voličů 

§ 26 zákona č. 130/2000 Sb. 
 

  
 

Tabulka 1: Samostatné agendy pro každý typ voleb v registru práv a povinností 

Jak se mění proces legalizace a vidimace 

Obr. 3: Vyhledání občana v základních registrech v modulu 
Legalizace a vidimace. 
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