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Vážená paní, vážený pane,
dnem 1. července 2012 byl v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních
registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o základních registrech“),
zahájen ostrý provoz základních registrů. Orgány veřejné moci jsou podle
§ 5 odst. 1 zákona o základních registrech povinny při své činnosti využívat
referenční údaje obsažené v základních registrech, a to aniž by ověřovaly jejich
správnost. Orgány veřejné moci již nemohou, až na zákonem stanovené výjimky, od
osob (subjektů registru obyvatel nebo registru osob) požadovat, aby jim své
referenční údaje dokládaly.
Projekt systému základních registrů lze po prvním roce provozu hodnotit jako
úspěšný. V soutěži, kterou každoročně vyhlašuje Česká asociace manažerů
informačních technologií (CACIO), získal ocenění „IT projekt roku 2012“. Hodnotící
komise ocenila nejen přínos projektu pro informační a telekomunikační technologie,
ale také skutečnost, že tento IT projekt bude významným přínosem pro běžné
občany.
Za první rok provozu se k základním registrům připojilo přes 1 200 orgánů veřejné
moci s více než 2 000 agendovými informačními systémy. Další orgány veřejné moci
přistupují

k základním

registrům

prostřednictvím

informačního

Czech POINT, nebo pomocí informačního systému datových schránek.

systému

Přechodné ustanovení zákona o základních registrech v § 63 odst. 1 stanoví,
že pokud orgán veřejné moci nemá z technických důvodů dosud zaveden přístup
do základních registrů, tak do doby, než bude mít tento přístup zaveden, se
nepoužije pro tento orgán veřejné moci ustanovení § 5 zákona o základních
registrech. Toto ustanovení však neznamená, že orgány veřejné moci nemusí své
agendové informační systémy k základním registrům připojovat. Jedině připojením
vlastních agendových informačních systémů mohou naplno využívat kompletní
funkcionalitu systému základních registrů, včetně např. připravovaných přehledů
změn o počtech svých obyvatel a údajů o nich.
Připravovaná novelizace ustanovení § 63 odst. 1 zákona o základních registrech má
orgánům veřejné moci stanovit pevný termín pro odstranění technických nedostatků,
v jejichž

důsledku

se

zatím

k základním

registrům

nepřipojily.

Vzhledem

ke skutečnosti, že z Vaší strany dosud nedošlo k připojení agendových informačních
systémů k základním registrům, Vás vyzývám, abyste tak učinili bez zbytečných
odkladů. Jedině v tomto případě dosáhnete očekávaného přínosu celého projektu
základních registrů pro Vaši činnost.
S pozdravem

(podepsáno elektronicky)

dle rozdělovníku

