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Jaký je aktuální stav
projektu registru osob?
Do spuštění ostrého provozu základních registrů veřejné správy, které je
naplánováno na 1. červenec 2012, zbývá jen několik týdnů. Práce na projektu
registru osob, jehož správcem je Český statistický úřad, pokračují podle
stanoveného harmonogramu.

V průběhu května bylo provedeno
přestěhování a zprovoznění první
části techniky registru osob (ROS)
z ČSÚ do nového datového centra
základních registrů v Malešicích.
V červnu se přestěhuje druhá část
techniky ROS do datového centra
Státní tiskárny cenin.
Vedle technologického zajištění fungování ROS bylo nejdůležitějším úkolem završení procesu
primárního plnění. Uskutečňuje
se od letošního ledna a zahrnuje
složitý proces ztotožňování osob
(podnikajících fyzických osob
a statutárních zástupců) editorů
ROS s registrem osob Ministerstva vnitra ČR za účelem získání
agendového identifikátoru fyzické
osoby (AIFO). V rámci primárního plnění si mohli pracovníci
většiny orgánů veřejné moci, které
budou pro editaci ROS využívat
integrovaný agendový informační
systém ROS (ROS-IAIS), poprvé vyzkoušet samostatnou práci
s tímto systémem. Do konce května byla data většiny editorů ROS
nahrána do ROS nebo ROS-IAIS.
Dále se podařilo dokončit integraci se systémem JIP-KAAS, který
bude zajišťovat přístup uživatelů
do ROS-IAIS. Registr osob se také
zapojil do ověřovacího provozu
základních registrů, do kterého se

Samostatná webová stránka ČSÚ se věnuje tematice registru osob.

v současnosti postupně připojují
jak editoři, tak uživatelé základních registrů.

stránka ČSÚ věnovaná tématice
ROS. Lze na ní najít aktuální informace o stavu ROS.

Publicita registru

Další aktivity

Zvláštní pozornost se věnovala publicitě registru osob a celému systému základních registrů. V květnu pracovníci ČSÚ vystoupili na
seminářích organizovaných Správou základních registrů a Ministerstvem vnitra ČR. Jejich cílem
bylo vysvětlit pracovníkům veřejné
správy dopady základních registrů
na jejich agendu a stav přípravy
jednotlivých projektů. Zároveň byla připravena samostatná webová

Práce na projektu budou pokračovat i v červnu, kdy by mělo dojít
k dokončení procesu primárního
plnění údajů do ROS a zahájení
příprav na přechod z ověřovacího provozu do ostrého. Uživatelé
ROS-IAIS se začnou připojovat
prostřednictvím JIP-KAAS do již
plně funkčního systému integrovaného do ověřovacího provozu.
Pozornost bude věnována obecním úřadům. Ty totiž dostanou

do datových schránek podrobnou
informaci jak se do ROS-IAIS přihlásit a jakým způsobem proběhne primární plnění osob z jejich
agend. V jejich případě se bude
jednat převážně o kontrolu a případné doplnění údajů, které budou
do ROS-IAIS naplněny s využitím
statistického registru ekonomických subjektů. Pro krajské úřady
a centrální agendy, které budou
ROS editovat, připravuje ČSÚ
školení k obsluze tohoto systému
a připojení do JIP-KAAS. Probíhat
bude ve dnech 11. 6., 13. 6., 14. 6.,
18. 6. a 21. 6. v zasedací místnosti
č. 225 budovy ČSÚ Skalka.
Se zahájením ostrého provozu
základních registrů však projekt
ROS ještě nekončí. Bude pokračovat do konce roku 2012 s cílem
zajistit metodickou a technickou
a technologickou podporu pro
práci s ROS. Bude se pokračovat
v publicitě přínosů a dopadů ROS
a nově budou poskytovány informace o zkušenostech z reálného
provozu základních registrů.
Více se o projektu dozvíte na
www.czso.cz/ros.
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