METODIKA
k multiagendovým formulářům
ZRO01 – „Výpis údajů z registru obyvatel“
a
ZRO08 – „Žádost o změnu údajů v registru obyvatel“
v prostředí CzechPOINT@office

Odbor správních činností
listopad 2019
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Úvod
Dne 30. listopadu 2019 byly nasazeny do produkčního prostředí CzechPOINT@office
nové verze formulářů ZRO01 – „Výpis údajů z registru obyvatel“ a ZRO08 – „Žádost
o změnu údajů v registru obyvatel“. Cílem této metodiky je popsat změny, ke kterým
došlo na uvedených formulářích.

I.

Multiagendovost formulářů ZRO01 a ZRO08

Formuláře jsou vypublikovány jako tzv. multiagendové formuláře.
Znamená to, že v úvodu formuláře je nezbytné zvolit agendu a příslušnou činnostní roli,
v rámci níž budou údaje z registru obyvatel využity.

1. Povinný výběr agendy, při jejímž výkonu dochází k využití údajů
Formulář nabídne výběr všech agend, ve kterých má orgán veřejné moci oznámen
výkon působnosti. Uživatel výběrem zvolí agendu, kterou vykonává a pro jejíž výkon
působnosti požaduje využít údaje z registru obyatel

2. Povinný výběr činnostní role, při jejímž výkonu dochází k využití
údajů
V rámci zvolené agendy je následně třeba vybrat činnostní roli, v rámci níž budou údaje
z registru obyvatel využity. Formulář zobrazí výčet činnostních rolí, které v dané agendě
orgán veřejné moci vykonává.
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Nabídka agend a činnostních rolí je v souladu s registrací agendy a nastavenými
oprávněními v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních
uživatelů údajů a některých práv a povinností (dále jen „registr práv a povinností“).
Více informací k postupu oznámení působnosti v agendě naleznete pod odkazem
https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/help/index.html v sekci „Katalog výkonu agend“.
Zpracovaná metodika „Kompendium oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci“ (aktuální
verze k 16. srpnu 2019) je rovněž k dispozici na webových stránkách Správy základních registrů
(https://www.szrcr.cz/cs/registr-prav-a-povinnosti/dokumenty-k-problematicerpp?highlight=WyJrb21wZW5kaXVtIl0=), v části Registr práv a povinností, Dokumenty
k problematice RPP.

3. Povinný zápis důvodu a účelu využití údajů
Před samotným vyhledáním osoby je třeba vyplnit důvod a účel využití osobních údajů
(číslo jednací, spisová značka), pod kterým bude zaznamenán přístup do registru
obyvatel.

II.

Povinný výběr požadovaných údajů u formuláře ZRO01

Po zadání agendy a činnostní role zkontroluje formulář oprávnění uživatele k údajům
registru obyvatel oproti registraci agendy v registru práv a povinností.
Seznam zaregistrovaných agend a přehled jejich oprávnění k údajům základních registrů
naleznete ve veřejně přístupné části AIS RPP Působností (https://rppais.egon.gov.cz/AISP/verejne/domu), pod odkazem „Seznam agend“.
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Uživatel povinně navolí, jaké údaje požaduje poskytnout. Formulář vždy zobrazí výčet
údajů odpovídající nastavenému oprávnění pro daný orgán veřejné moci, agendu
a činností roli.

1. Oprávnění na všechny údaje
Uživatel může zvolit, zda požaduje využít všechny referenční údaje evidované v registru
obyvatel anebo zaškrtnutím check boxů u konkrétních údajů vybere pouze ty, které
potřebuje k provedení daného úkonu.
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2. Oprávnění na omezený rozsah údajů
Má-li orgán veřejné moci v dané agendě a činnostní roli oprávnění na omezený rozsah
údajů registru obyvatel, jsou ve formuláři údaje, na které není právní nárok, podbarveny
bíle a ze strany uživatele nelze tyto údaje výběrem označit a následně využít.

3. Bez oprávnění
Nestanoví-li právní předpis pro danou agendu, případně činnost v této agendě, oprávnění
k využití údajů z registru obyvatel, formulář zobrazí tuto informaci, včetně označení
agendy a dané činnostní role. Pro uvedený účel nelze uživatelem, jedná-li se o formulář
ZRO01, využít údaje z registru obyvatel.
Obdobně nelze u formuláře ZRO08 reklamovat údaje. Nemá-li orgán veřejné moci v dané
agendě a činnostní roli oprávnění využívat údaje z registru obyvatel, není rovněž
oprávněn podávat informaci o nesprávnosti evidovaných údajů.
Upozorňujeme, že obcházení uvedeného prostřednictvím jiné agendy nebo činností
role je v plné odpovědnosti uživatele, jakož i orgánu veřejné moci, jenž mu svěřil
oprávnění přístupu k osobním údajům, a může být vyhodnoceno jako neoprávněné
využití osobních údajů (více kapitola Zpracování osobních údajů).
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III.

Dopady multiagendovosti při zadávání vyhledávacích
kritériích

Vyhledávací kritéria se ve formulářích ZRO01 a ZRO08 nemění. Má-li však orgán veřejné
moci v dané agendě a příslušné činnostní roli oprávnění na omezený rozsah využívaných
údajů, může se stát, že nelze jednu z kombinací vyhledávacích kritérií využít.
Například agenda A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
nemá k datu vydání této metodiky oprávnění k údaji „datum narození“. Osobu tak lze
vyhledat pouze podle čísla a druhu identifikačního dokladu.
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Obdobně existují-li v registru obyvatel osoby shodného jména, příjmení a data narození,
je nezbytné ve formuláři upřesnit další vyhledávací kritéria – místo narození nebo adresu
místa pobytu. Má-li orgán veřejné moci oprávnění na omezený rozsah údajů, formulář
umožní uvést pouze příslušné bližší kritérium odpovídající tomuto oprávnění.
Například agenda A1133 Volba prezidenta republiky nemá na základě právního předpisu
oprávnění na údaj o místě narození, tudíž formulář jako alternativu pro upřesnění
vyhledávacích kritérií tento údaj nenabídne.
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IV.

Výstup údajů ve formuláři

Nově se ve formuláři zobrazí všechny položky, které byly uživatelem požadovány, a to
včetně označení „adresa úřadu“.
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Je-li položka prázdná, není údaj v registru obyvatel evidován.

V.

Výstup údajů ve výpisu „Poskytnutí údajů z registru
obyvatel z moci úřední“

1. Změny v uvedení údajů ve výpisu
Nově výpis zobrazuje
1) údaje, které byly výběrem uživatele požadovány;
Pokud nejsou vyplněny, znamená to, že nejsou v registru obyvatel evidovány.
2) údaje, podle kterých došlo k vyhledání osoby (číslo identifikačního dokladu nebo
jméno, příjmení a datum narození);
Tyto údaje nemusí být uživatelem zvoleny jako požadované. Aby bylo zřejmé, ke které
osobě se výpis poskytnutých údajů vztahuje, jsou součástí tohoto výpisu.
3) informaci „údaj nepožadován“ u těch údajů, které nebyly ze strany uživatele
na vstupu žádány.
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2. Doplnění data změny v zápisu údaje o doručovací adrese
Informace o tom, že je údaj „nepožadován“, se rovněž zobrazuje v tabulce s daty poslední
změny každého údaje uvedené v závěru výpisu.
Dále bylo datum poslední změny u položky č. 3 rozděleno na dvě části, kde v pravé části
této položky je nově evidováno datum změny v zápisu doručovací adresy do registru
obyvatel.

3. Zrušení adresního místa, na kterém je osoba hlášena
k pobytu
Pokud došlo k zániku adresního místa a zrušení adresního kódu v registru územní
identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) a osoba je na této adrese stále hlášena k pobytu,
bude uživatel informován o této skutečnosti hláškou „zaniklé adresní místo v RUIAN,
pod zrušeným kódem byla vedena adresa“, která bude zobrazována zároveň s adresou
místa pobytu. Na rozdíl od předešlého stavu, kdy adresa nebyla z důvodu zániku
referenční vazby přístupná.
Osoba je na dané adrese stále hlášena k pobytu, a to do doby, než správní orgán rozhodne
o zrušení místa pobytu z moci úřední (§ 12 zákona č. 133/2000 Sb., § 98a zákona
č. 326/1999 Sb.).
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VI.

Zpracování osobních údajů

Závěrem upozorňujeme, že každé využití osobních údajů z registru obyvatel je
zaznamenáváno v provozních záznamech registru obyvatel, a to včetně orgánu veřejné
moci, uživatelského jména osoby, kódu agendy, data a času a uvedeného důvodu a účelu
využití údajů (ustanovení § 19 odst. 5 zákona č. 111/2009 Sb.).
Každý subjekt údajů má nárok na zdůvodnění lustrace své osoby.
Z uvedených důvodů je třeba při využívání údajů postupovat v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Jakékoliv neoprávněné zpracovávání osobních údajů subjektů údajů může být
vyhodnoceno jako porušení uvedených právních předpisů.
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