EVIDENCE JINÝCH FYZICKÝCH OSOB
ZÁMĚR A REALITA ?

Subjekty údajů vedených v ROB
Státní občané
České republiky
Občané jiných členských států
EU, občané států, které jsou
vázány mezinárodní smlouvou
sjednanou s Evropským
společenstvím, a občané států,
které jsou vázány smlouvou o
EHS, a jejich rodinní příslušníci,
kteří pobývají na území ČR v
rámci trvalého pobytu nebo
kterým byl vydán doklad o
přechodném pobytu na území ČR
delším než 3 měsíce

Cizinci, kterým byla na
území ČR udělena
mezinárodní ochrana
formou azylu nebo
doplňkové ochrany
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Cizinci, kteří pobývají na
území ČR v rámci trvalého
pobytu anebo na základě
dlouhodobého víza nebo
povolení k dlouhodobému
pobytu

Jiné fyzické osoby, u
nichž jiný právní předpis
vyžaduje agendový
identifikátor fyzické
osoby a stanoví, že tyto
fyzické osoby budou
vedeny v ROB

www.i.cz

Jaká je potřeba?
▶

Vlastníci nemovitostí

▶

Žadatelé o sociální podporu

▶

Žadatelé o povolení k
živnostenskému podnikání

▶

Cizinci, kteří spáchali
přestupek na území ČR

▶

Členové statutárních orgánů
právnických osob

▶

… pojištěnci zdravotního
pojištění, cizinci, kteří spáchali
trestný čin na území ČR, cizinci
ve výkonu trestu na území ČR,
žadatelé o krátkodobé a o
dlouhodobé vízum nebo
povolení k pobytu, žadatelé o
udělení mezinárodní ochrany,
účastníci jiných správních
řízení, zájmové osoby vedené v
rámci P ČR, nežádoucí osoby
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cca 80 tis.
záznamů bez AIFO

cca 26 tis.
záznamů bez AIFO
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Co říká legislativa?
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
▶

§ 17 Subjekty údajů vedených v registru obyvatel jsou mj. e) jiné
fyzické osoby, u nichž jiný právní předpis vyžaduje agendový
identifikátor fyzické osoby a stanoví, že tyto fyzické osoby budou
vedeny v registru obyvatel
ROZSAH NENÍ DEFINOVÁN !

▶

§ 19 (3) U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. e) je editorem
Ministerstvo vnitra, které zapisuje údaje uvedené v § 18 odst. 1
písm. a) až f) prostřednictvím agendového informačního systému
cizinců; pokud tak stanoví jiný právní předpis, zapisuje se rovněž
údaj uvedený v § 18 odst. 1 písm. g).
JE TO REÁLNÉ ?
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Jaká je skutečnost?
Hlavními principy systému základních registrů jsou:
▶

sdílení referenčních údajů

▶

závazné využívání referenčních údajů orgány veřejné moci

▶

odpovědnost za změny údajů

▶

transparentnost

▶

multiplicitně vedené záznamy o fyzických osobách v agendách
(aktuálnost, náklady, právní jistota, …)
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Je to v souladu s principy eGov?
Strategie rozvoje ICT služeb VS a její opatření na zefektivnění ITC služeb
▶

SC 3.5 Od izolovaných dat k propojeným a otevřeným datům VS a ke
kvalifikovaným rozhodnutím vedoucím k vyšší efektivitě služeb VS
•

O17 Prosadit standardní způsob publikování a sdílení individuálních údajů o
fyzických a právnických osobách a dalších subjektech dat z klíčových agend VS

•

O19 U IS prověřit, zda nevyžadují data, která již VS má a duplicity sběru dat
eliminovat

Strategický rámec rozvoje VS ČR pro období 2014 - 2020
▶
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PO 5.1 IP3 Rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu VS a
jeho efektivní a bezpečné využívání dle jednotlivých agend
www.i.cz

Co s tím?
▶

Novelizovat zákon o základních registrech

▶

Provést revizi editora

▶

Potvrdit roli správce

▶

Nastavit procesy evidence, aktualizace, čištění datového fondu
a reklamačního řízení

▶

Rozšířit funkcionalitu evidence jiných fyzických osob

▶

Upravit agendové informační systémy s rolí editora
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A co nám to přinese?
▶

Zefektivnění výkonu agend

▶

Snížení finančních nákladů

▶

Zvýšení bezpečnostní situace státu
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Děkuji za Vaši pozornost
Prostor pro Vaše dotazy
ICZ je dodavatelem mj.
▶ základní registru obyvatel
▶ cizineckého informačního systému
▶ registru živnostenského podnikání
▶ registru řidičů
▶ registru vozidel
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