Základní registry
Finanční náročnost –
plán x skutečnost

Základní registry
ISZR – Informační systém základních registrů (MV ČR)
ROB – Registr obyvatel (MV ČR)
RPP – Registr práv a povinností (MV ČR)
ROS – Registr osob (právnických) (ČSÚ)
RUIAN – Registr územní identifikace a nemovitostí
(ČUZaK)
ORG – Generátor agendových identifikátorů (UOOU)

Základní registry – ideové schéma

ISZR
• ISZR tvoří prostředí, jehož prostřednictvím všechny
základní registry a agendové informační systémy
komunikují mezi sebou.
• ISZR jako jediný komunikuje s ORG.
• Správcem ISZR je Správa základních registrů,
samostatná organizační složka zřízená Ministerstvem
vnitra ČR ze zák. č 111/2009 Sb., o základních
registrech.

RPP
• Registr
– pro řízení přístupu ke službám na základě agendových rolí
formou referenčních údajů (řídící část registru)
– pro ukládaní dalších referenčních údajů souvisejících s
legislativou

• Správcem RPP je Ministerstvo vnitra ČR.
• Editory referenčních údajů jsou věcně příslušné
orgány veřejné moci.

ROB
• Základní registr obyvatel (ROB) obsahuje referenční údaje o
občanech ČR, cizincích žijících v ČR a jiných fyzických osobách
s právy a povinnostmi v ČR.
• ROB je jediný základní registr, který dává požadavek na
založení či opravu dat v převodníku identifikátorů fyzických
osob (ORG).
• Správcem je Ministerstvo vnitra ČR.
• Editory referenčních údajů jsou věcně příslušné orgány
veřejné moci.

ROS
• Základní registr osob obsahuje referenční údaje o
právnických osobách, podnikajících fyzických
osobách, orgánech veřejné moci, organizačních
složkách státu a organizačních složkách zahraničních
právnických osob.
• Správcem registru je Český statistický úřad.
• Editorem identifikátorů registru osob jsou věcně
příslušné orgány veřejné moci.

RUIAN
• Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí
obsahuje referenční údaje o územní identifikaci,
nemovitostech, adresách.
• Tento základní registr slouží kromě jiného jako zdroj adres
(adresních bodů) pro ostatní základní registry, např. adresa
trvalého pobytu fyzické osoby/občana ČR je v ROB uložena
jako odkaz na adresní bod v RUIAN.
• Správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální.
• Editorem referenčních údajů jsou věcně příslušné orgány
veřejné moci.

ORG
• Stěžejní komponenta pro zajištění bezpečnosti osobních dat
základních registrů – specializovaný ISVS – převodník
identifikátorů fyzických osob (ORG).
• Správcem a zároveň editorem ORGu je ÚOOÚ.
• ORG si lze pro zjednodušení představit jako dvoudimenzionální
matici, jejíž struktura vypadá následovně:

Historie ZR
ROB, RPP, ISZR
1.Soutěž o návrh – Architektura jednotl. základních registrů
2.Odevzdání nabídek na Architekturu ZR
3.Vyhlášení výsledků Soutěže o návrh
4.Jednací řízení bez uveřejnění
5.Podání žádosti o spolufinancování z SF EU
6.Vyhlášení veřejných obchodních soutěží na ZR
7.Odevzdání nabídek na realizaci ZR
ROB, RPP
ISZR
8.Výběr dodavatele ZR komisí
RPP
ROB
ISZR
9.Vyhlášení výsledků veřejných obchodních soutěží
10.Podpis smluv s dodavateli

11/2008
01/2009
03/2009
05/2009
05/2009
08/2009
12/2009
01/2010
03/2010
03/2010
03/2010 ?
03/2010 ?

Vývoj legislativy
• zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech (schválen 26.3.2009,
platný od 27.4. 2009, účinný od 1.1.2010)
• Posunutí termínů plného nasazení registrů o 1 rok (sněmovní
tisk 1006, není zatím zveřejněno ve sbírce)
•
•
•
•

Více času na realizaci složitého systému – místo 12 měsíců 24 měsíců.
Start „testovacího“ provozu (implementační fáze) zůstává 1.7.2010.
Vláda stanoví nařízením harmonogram a technický způsob provedení opatření podle § 64 až
68, tj. postup naplňování ZR daty a postup připojování příslušných AIS k ZR.
Ostrý start základních registrů se posouvá z 1. července 2011 nejpozději na 1. červenec 2012.

Posuzovací kritéria VŘ
Hodnotící kritéria (RPP, situace u ROB obdobná)
původní

nově nastavená

Subjektivní: 60 %

Subjektivní:

45 %

Objektivní:

40 %

Objektivní:

55 %

Cena:

20 %

Cena:

40 %

Posuzovací kritéria VŘ (pro RPP, pro ROB obdobná)
ID

Dílčí hodnotící kritéria

1

Nabídková cena za realizaci předmětu plnění (v souladu s detailní specifikací
uvedenou v příloze č. 1 zadávací dokumentace)
Nabídková cena
Rozsah změnového řízení
Rozsah změnového řízení poskytnutého uchazečem v rámci celkové nabídkové
ceny
Výhodnost délky a podmínek záručního servisu reg.
Návrh zajištění bezpečnosti řešení
Technická úroveň nabízeného řešení
V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria budou hodnoceny následující oblasti:
a. hloubka detailu rozpracování nabídky
b. způsob zakomponování registru v celém řešení systému ZR
c. způsob pořízení a migrace dat do registru práv a povinností
d. způsob řešení zřízení agendových informačních systémů
e. návrh zajištění bezpečnosti

2
3
4
5

Původní
váha v %

Po úpravě
váha v %

20
20
N/A
10

40
35
5
N/A

5
5
55
20
20
10
5
N/A

10

Z toho procento rozložení váhy jednotlivých
hodnocených oblastí v rámci tohoto kritéria:
a. hloubka detailu rozpracování nabídky
b. způsob zakomponování registru v celém řešení systému ZR
c. způsob pořízení a migrace dat do registru práv a povinností
d. způsob řešení zřízení agendových informačních systémů
e. návrh zajištění bezpečnosti
6

Výše slev z ceny za každý den prodlení s plněním předávaným v rámci
jednotlivých etap plnění

45
30
25
20
15
10
5

5

Implementační fáze
(veřejná obchodní soutěž na vytvoření a naplnění registrů )
Registr

Soutěž

Soutěž + DPH Vysoutěženo

Rozdíl

ROB

378 151

453 782

169 900

208 251

RPP

443 697

532 437

274 600

169 097

RUIAN

347 500

417 000

346 500

1 000

ROS

385 425

462 510 není ukončeno

0

ISZR

450 000

540 000 není ukončeno

0

ORG

303 400

364 080 není ukončeno

0

Implementační fáze
(veřejná obchodní soutěž na vytvoření a naplnění registrů –
ceny bez DPH )

