VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY ANEB JAK SE Z
OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU STAL JEDEN
Z NEJUŽÍVANĚJŠÍCH SYSTÉMŮ V ČR

Konference e-government 20:10,
Mikulov
Ing. Jan Ladin & Ing. Eva Vidová
Ministerstvo spravedlnosti ČR

Počátky a vývoj obchodního rejstříku
OR
(1992)

• V roce 1992 se zrodil obchodní zákoník a
pojem obchodní rejstřík.

ISOR
(1996)

ISROR
2012

• Přijatou novelou v roce 1996 vznikl první informační systém
obchodního rejstříku -> ISOR.
• Návrhy na zápisy do OR se přenesly na obchodní oddělení
krajských soudů.

ISROR
(2012)

• Napojení informačního systému na základní
registry.
• Financováno z EU.

ISVR
(2014)

• Příchod „nového občanského zákoníku“.
• Rozšíření záběru z obchodního na všechny veřejné
rejstříky.
• Přímý zápis notářem.
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Dodavatelé/Poskytovatelé obchodního rejstříku

2012
• Asseco
Central
Europe, a.s.

1996

ISROR
2012

• Corpus
Solutions a.s.

15.6.2017
• Corpus
Solutions a.s.

• Asseco
Central
Europe, a.s.

2014
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Co je ISVR dnes?
• ISVR slouží k ucelenému procesu zápisu údajů o PO a FO

do veřejných rejstříků
o Vedení veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb. v návaznosti

na Základní registry dle zákona č. 111/2009 Sb. a zákona č.
227/2009 Sb.
o Uživatelé:
▪ Soudy
▪ Notáři
▪ Veřejnost

• Kritická informační infrastruktura
o Technický garant -> Ing. Eva Vidová
o Garant aktiva -> Mgr. Adam Hexner
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Kdo ISVR dnes využívá a používá? (1/2)
• Občan
• Podávání návrhu na zápis/změnu/výmaz údajů o subjektu.
• Zakládání dokumentů do Sbírky listin.
• Vyhledávání subjektů a pořizování jejich výpisů.
• Dopady nefunkčnosti:
Nedostanu žádné dotace (spolky)
Nepůjčím si auto (leasing)
Nemožnost účasti ve výběrových řízeních (náhrady škod)
Nedostanu úvěr (z peněžního ústavu)
Nikdo nedostane výplatu (fúze)
Nepřevedu nemovitý majetek (katastr)
Nebudu moci použít datovou schránku (sbírka listin, platí i pro státní správu)
Nezkontroluji platné údaje (platí i pro státní správu)
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Kdo ISVR dnes využívá a používá? (2/2)
• Rejstříkový soud (krajský soud)
• Vedení veřejných rejstříků dle sídla příslušného subjektu a Sbírku listin.
• Zveřejňování zápisy/změny/výmazy u příslušného subjektu, jakož i uložení listin do Sbírky
listin.
• Dopady nefunkčnosti:
100% návrat k papírové podobě
Nulová historie (vše je dnes již elektronicky)
Nutné navýšení počtu všech zaměstnanců minimálně 10-ti násobně
Kontrola oproti základním registrům (ISVR je zároveň editorem dat)
Kontrola oproti katastrálnímu úřadu
Žaloby proti státu za nevykonávání povinností státu
Ruční práce:
pro ARES (MF)
Český statistický úřad (ČSÚ),
Ministerstvo průmyslu a obchodu, (RŽP)

• Notář
• Provádění přímých zápisů na žádost oprávněné osoby.

6

ISVR v číslech
• 120 – 150 tisíc denně - počet návštěv do ISVR (celý svět)
• 700 interních uživatelů (z toho 400 uživatelů soudů a 300

notářů)
• 950 tisíc subjektů (záznamy o právnických osobách – z
toho 754 tisíc aktivních/platných)
• 8 000 000 dokumentů ve sbírce listin
• Počet prvozápisů v roce 2015 a 2016:
• Provedených soudem: 23 480 (2015), 11 521 (2016)
• Provedených notářem: 12 280 (2015), 26 750 (2016)
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Veřejná zakázka pro nového poskytovatele ISVR
= provoz ISVR dnes
• Dne 20. prosince 2016 byla zahájená veřejná zakázka.
• Dne 9. března 2017 v 10:00 skončila lhůta pro podání

nabídek.

• Bylo podáno 14 žádostí o doplnění příp. vysvětlení zadávací

dokumentace.
• V rámci zadávacího řízení byly podány celkem 4 nabídky.

• Novým dodavatelem/poskytovatelem se stal druhý v

pořadí-> Asseco Central Europe, a.s.

• Nová servisní smlouva pro poskytování služeb podpory a rozvoje

ISVR byla podepsaná 15. června 2017.
• Dne 18. července 2017 byla ukončená smlouva se společnosti
Corpus Solutions a.s.
• Dne 19. července 2017 převzala společnost Asseco „kontrolu nad
ISVR“.
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ISVR v budoucnu?
• Propojení obchodního rejstříku s obchodními rejstříky na

evropské úrovni -> BRIS.
• Otevřená data veřejných rejstříků.
• Pokračování v projektech pro čištění a zlepšení kvality

dat v ISVR.
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Děkujeme za pozornost
• jladin@msp.justice.cz
• evidova@msp.justice.cz

