Rozšíření referenčních
údajů a notifikací v ROB

Referenční údaje
• Definice

• Zákon č. 111/2009 Sb., §2, písm b) - „referenčním údajem (je) údaj
vedený v základním registru, který je označen jako referenční údaj“

• Výklad

• Státem garantovaný správný údaj obsažený v příslušném základním
registru, který orgán veřejné moci využívá při své činnosti a to, aniž
by ověřoval jejich správnost. Od osob, po kterých je jiným právním
předpisem doložení takových údajů požadováno, je orgán veřejné moci
oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů pouze, pokud nejsou v
základním registru obsaženy, nebo jsou označeny jako nesprávné, nebo
vznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje

• Není žádné omezení v tom, co může být referenční údaj

Kandidáti na referenční údaj v ROB
• Referenčními údaji vedenými v registru obyvatel jsou potencionálně
všechny údaje propojeného datového fondu, které se vztahují
k fyzickým osobám. Z této množiny budou do registru obyvatel vybrány
údaje:
•
•
•
•
•

které představují základní osobní údaje,
které jsou nezbytné pro elektronickou identitu,
které mají vysokou frekvenci výběrů,
které jsou přímo využívané pro styk obyvatele se službami eGovernmentu,
u nichž je požadována vysoká dostupnost a rychlý přístup.

• Referenčními údaji vedenými v registru obyvatel jsou údaje nevedené
v žádném agendovém informačním systému, ale které jsou vkládané
přímo subjekty údajů, například kontaktní údaje.
• Referenčními údaji vedenými v registru obyvatel jsou virtuální údaje
kalkulované jednoznačnou funkcí z jiných referenčních údajů.

Proč rozšiřovat sadu referenčních údajů v
ROB
• Základní pozitivní dopady v případě rozšíření referenčních
údajů v registru obyvatel jsou:
• Zvýšení dostupnosti služeb občanům a klientům ROB

• Snížení závislosti agendových systémů při využívání údajů z
propojeného datového fondu na jiných informačních systémech, než
jsou základní registry, a z toho plynoucí zvýšení dostupnosti.
• Omezení nutnosti používání kompozitních služeb pro frekventované
dotazy, což sníží zatížení ISZR i informačních systémů editorů a zrychlí
přístup k datům.

• Možnost realizovat okamžitě – malé požadavky na úpravu AISů
• Soulad s navrhovanou legislativou

Klienti ROB – AISy veřejné správy
• 40 top agend generuje 97% přístupů
počet přístupů

podíl
[%]

Daňové řízení vykonávané územními finančními orgány

58 110 099

19,78

A3726

eRecept

38 924 318

13,25

A343

Obecní zřízení (zákon o obcích)

29 852 345

10,16

A418
A479
A483
A1029
A1046
A404
A1341
A117
A124
A392

Policie České republiky
Agenda soudních exekutorů
Rejstřík trestů
Sociální zabezpečení
Agenda řidičů
Provozování loterií a jiných podobných her
Zdravotní pojištění
Občanské průkazy
Katastr nemovitostí
Celnictví

24
21
9
9
9
8
7
5
5
5

kód

agenda

A385

769
652
524
397
010
162
387
411
267
076

525
856
916
463
537
646
950
357
959
942

8,43
7,37
3,24
3,20
3,07
2,78
2,52
1,84
1,79
1,73

Klienti ROB – AISy veřejné správy
A115

Evidence obyvatel a rodná čísla

3 248 917

1,11

A419

Zbraně a střelivo

3 210 064

1,09

A1423

Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích

2 828 033

0,96

2 692 735

0,92

2 650 060

0,90

A42

Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích
Místní poplatky

A3787

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

2 521 328

0,86

A345

Czech POINT-kontaktní místo veřejné správy

2 514 142

0,86

A121

Živnostenské podnikání

2 483 085

0,85

A116

Agenda cizinecká a ochrany státních hranic

2 427 664

0,83

A4006

Národní registr zdravotnických pracovníků

2 319 963

0,79

A102

Základní registr - registr osob

2 164 156

0,74

A118

Cestovní doklady občanů České republiky

2 042 636

0,70

A944

Činnosti dle zákona o zemědělství

1 997 410

0,68

A1042

Silniční doprava

1 912 054

0,65

A998

Skupina údajů jméno, chybějící údaje
• Rodné příjmení
• Pasová identita - jméno a příjmení cizince uvedené v
cestovním dokladu ve VIZ (Visible Identification Zone) zapsané
latinkou v transkripci určené vydávajícím státem
• Plné jméno – celé jméno tzn. všechna jména, příjmení a popř.
ostatní složky jména (patronymum)
• Pseudonym - podle ustanovení § 79 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

Skupina údajů pohlaví, chybějící údaje
• Pohlaví

Skupina údajů rodinný stav
• Rodinný stav, osobní stav

Skupina údajů úmrtí
• Údaj úmrtí - v případě, kdy fyzická osoba prokazatelně zemřela
(vyplněn List o prohlídce zemřelého, ale datum úmrtí je
zapsáno se stavem „dle odhadu“) a není soudem pravomocně
rozhodnuto o datu úmrtí, v registru obyvatel v datu úmrtí
zůstává hodnota null. Zemřelou osobu proto nelze zjistit.
• Datum úmrtí dle odhadu - na rozdíl od současného postupu by
se do registru obyvatel zapsalo i datum úmrtí, které je v Listu
o prohlídce zemřelého označeno „dle odhadu“.

Skupina údajů doklad
• Číslo dokladu bez mrz - číslo identifikačního dokladu bez
strojově čitelných údajů
• Číslo dokladu mimo ČR - číslo identifikačního dokladu cizince
vydaného cizím státem
• Vydávající stát

Skupina údajů pobyt
• Druh pobytu
• Poslední adresa ČR
• Počátek pobytu
• Počátek druhu pobytu
• Zákaz pobytu

Skupina údajů svéprávnost
• Omezení svéprávnosti - údaj o omezení svéprávnosti a
jmenování opatrovníka

Skupina údajů kontaktní údaje
• Poštovní adresa
• Telefonní číslo
• Elektronická adresa
• Zdravotní pojišťovna

Skupina údajů identifikace fyzické osoby
• Osobní identifikátor - údaj o identifikátoru fyzické osoby v
registru obyvatel chybí, přestože takový údaj je nezbytný pro
identifikaci fyzické osoby v listinném podání
• Kvalifikovaný certifikát - vydavatel, sériové číslo, role, datum
počátku a konce platnosti. Údaj usnadní identifikaci
podepisující osoby a její svázání s dalšími referenčními údaji

Skupina technické údaje
• Ukončení aktualizace
• Důvod ukončení aktualizace
• Primární editor záznamu
• Editor údaje
• Datum poslední změny – likvidace údajů změna lhůt
• 15 let – změna na 50 let

Ukázka
• Dokument:
ROB – ROZŠÍŘENÍ REFERENČNÍCH ÚDAJŮ, analýza a návrh

Notifikace – aktuální stav
• Notifikace slouží k distribuci informace o změně údaje. Na
změnu údaje může čtenářský AIS reagovat spuštěním svého
vlastního automatizovaného procesu. Odpadá tedy dávková
kontrola všech údajů datové báze AIS oproti údajům v registru
obyvatel. Systém notifikací registru obyvatel aktuálně
umožňuje notifikovat změny údajů vedených v registru
obyvatel.
• Notifikace poskytují 2 základní registry ROB a ROS

Potřeba notifikací v rámci propojeného
datového fondu
• Protože ne všechny údaje vedené v propojeném datovém fondu
eGovernmentu se stanou referenčními údaji, je vhodné s postupující
integrací informačních systémů zavést Centrální systém notifikací
propojeného datového fondu. Toto zavedení bude mít dva pozitivní efekty:
• Zavedení selektivní vyrozumívání o změně všech údajů propojeného datového
fondu.
• Na změnu údaje v publikačním AIS v rámci propojeného datového fondu bude
moci reagovat čtenářský AIS spuštěním svého vlastního automatizovaného
procesu.
• Bude eliminováno zastarávání nereferenčních údajů a odpadne dávková kontrola
údajů vedených v publikačních AIS čtecími AIS a z něj plynoucí velké zatížení
systémů.
• Realizace bude mít minimální nároky na úpravy čtenářských i publikačních
informačních systémů .

Notifikace dle územní působnosti
• Registr obyvatel poskytuje agendám pouze notifikace změn údajů
fyzických osob, které jsou agendou již registrovány k odběru notifikací.
• Orgány veřejné moci pracující podle principu územní působnosti,
například obecní úřady, potřebují notifikovat o přistěhování fyzické
osoby do jejich územního obvodu. Tato funkce je v současnosti
suplována dávkovým výdejem údajů pro obce.
• Řešení spočívá v:
•
•
•
•

Úpravě databáze zaznamenávající změny
Úpravě webových služeb ROB a ISZR
Doplnění RUIAN o další správní obvody
Přebírání systému adres a správního členění z RUIAN

Děkujeme za pozornost
• Děkujeme všem zúčastněným spolupracovníkům a zejména
klientům ROB, zástupcům orgánů veřejné správy za spolupráci
při tvorbě analýzy.

