3. Obce s rozšířenou působností budou požádány, aby
do ROS-IAIS manuálně vložily údaje o fyzických osobách - provozovatelích stanic měření emisí.

REGISTR
OSOB (ROS)
V OTÁZKÁCH
A ODPOVĚDÍCH

4. Proběhne primární plnění ROS z ROS-IAIS.
O datu zahájení úvodního naplnění a způsobu připojení
do ROS-IAIS bude ČSÚ obce včas informovat prostřednictvím datových schránek.

CO JE ROS-IAIS?
ROS-IAIS (integrovaný agendový informační systém
ROS) je centrální webové řešení připravované v gesci
ČSÚ, které poskytne editorům ROS nástroj pro zápis
osob i změn referenčních údajů bez nutnosti pro příslušnou agendu vytvářet nebo upravovat vlastní informační
systém. ROS-IAIS bude editorům ROS nabízen bezplatně, zaručí potřebnou ochranu vedených údajů a k jeho
využití postačí připojení na internet.

CO UDĚLAT V PŘÍPADĚ, KDYŽ ROS VEDE
O OSOBĚ NESPRÁVNÝ ÚDAJ?
Pokud vznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje v základních registrech, bude možné jej
reklamovat u příslušného editora prostřednictvím k tomu
určených služeb základních registrů nebo datových
schránek.

KDE LZE ZÍSKAT O ROS DALŠÍ
INFORMACE?
ČSÚ, který je správcem registru osob, zveřejňuje informace ohledně tohoto registru na portálu Správy základních registrů (http://www.szrcr.cz/registr-osob). Mimo
jiné jsou zde zveřejněny často kladené dotazy a odpovědi k problematice ROS a ostatních základních registrů.
S konkrétními dotazy ohledně ROS se dále lze obrátit na
emailovou adresu ros@czso.cz.
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CO JE ROS?
ROS je registr osob obsahující referenční údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách a orgánech veřejné moci. Je nedílnou součástí systému základních registrů. Bude znamenat zásadní zkvalitnění
a zefektivnění administrativních prací spojených s evidencí osob a využíváním údajů o osobách. Jednotlivé orgány veřejné moci již nebudou oprávněny při své činnosti individuálně zjišťovat hodnoty referenčních údajů (viz
§ 5 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, dále
jen zákona). Zvýší se také bezpečnost osobních údajů,
kdy doposud hojně využívané rodné číslo bude nahrazeno specifickým AIFO (Agendovým identifikátorem fyzické
osoby) pro každou agendu.

JAKÉ SUBJEKTY BUDE ROS EVIDOVAT?
•
•
•
•
•

právnické osoby
organizační složky právnických osob
organizační složky státu
podnikající fyzické osoby
podnikající zahraniční osoby a organizační složky
zahraničních osob
• organizace s mezinárodním prvkem
• orgány veřejné moci

vést o osobách evidenci nebo udělovat oprávnění k činnosti. Nezbytnou podmínkou při rozhodování zda je příslušný orgán nebo instituce editorem ROS je konstitutivní
povaha evidence osob. Znamená to, že daný orgán nebo
instituce má zákonem stanovenou povinnost rozhodovat
o vzniku, změně údajů nebo zániku osoby bez ohledu na
to, zda je tato zapsána ještě v jiných evidencích.

JAKÉ BUDOU POVINNOSTI EDITORŮ
ROS?
Editoři budou přidělovat identifikační číslo osoby (IČO) poskytnuté informačním systémem ROS a zapisovat a aktualizovat příslušné referenční údaje v ROS. Jsou odpovědní za správnost a úplnost dat (editor je zodpovědný za
to, že jím zapsané referenční údaje jsou v souladu s údaji
uvedenými v dokumentech, na jejichž základě jsou údaje
do ROS zapsány). Podle § 4 odst. 3) zákona zapisuje editor referenční údaj nebo zapíše jeho změnu „bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode
dne, kdy se o vzniku nebo o změně skutečnosti, kterou
referenční údaj popisuje, dozví“. Dále vyřizují reklamace
referenčních údajů osob. Více informací ohledně povinností editorů ROS lze najít v zákoně a na stránce www.
szrcr.cz v dokumentu Připojení AIS editorů ROS.doc.

JAKÉ ÚDAJE BUDE ROS OBSAHOVAT?

KDO BUDE ROS VYUŽÍVAT?

ROS bude obsahovat referenční údaje, referenční vazby, identifikátory a provozní údaje o osobách. Jejich úplný seznam lze najít v § 26 zákona. Některé údaje (např.
jména podnikajících fyzických osob, adresy osob) budou zapsány ve formě odkazu do ROB a RUIAN. Údaje
a vazby v ROS budou referenční tzn. zaručené, platné
a aktuální, bez nutnosti ověření.

Registr osob budou povinny využívat všechny orgány
veřejné moci, které vedou údaje o osobách nebo je využívají při své činnosti v rozsahu oprávnění evidovaných
v registru práv a povinností RPP. Dále se počítá se službami individuálního a hromadného výdeje údajů a v budoucnu i se zpřístupněním údajů ROS prostřednictvím
Czech Pointu a datových schránek.

Z JAKÝCH ZDROJŮ BUDOU TYTO ÚDAJE
ZÍSKÁVÁNY?

JAK BUDE PROBÍHAT ZÁPIS OSOB
DO ROS PO ZAHÁJENÍ OSTRÉHO
PROVOZU ZR?

Veškeré záznamy do ROS budou zapisovat pouze příslušní editoři ROS. Jsou to příslušné orgány nebo instituce, které již v současné době mají zákonnou povinnost

Při zápisu fyzické osoby – podnikatele bude v prvním
kroku nezbytné provést jeho ztotožnění v registru obyva-

tel (ROB). Na základě výsledku tohoto ztotožnění ROS
následně provede přidělení IČO. Přitom bude platit pravidlo, že každá osoba může mít přiděleno pouze jedno
IČO, bez ohledu na to zda přerušila svojí činnost nebo je
evidována ve více agendách. Poté bude následovat ztotožnění místa podnikání s registrem územní identifikace,
adres a nemovitostí (RUIAN) a nakonec doplnění dalších
požadovaných referenčních údajů.
Podobný postup bude i v případě právnických osob,
kde bude potřebné ověřit existenci statutárních orgánů
v registru obyvatel nebo v ROS, ztotožnit sídlo podnikání s registrem územní identifikace, adres a nemovitostí
a doplnit další požadované referenční údaje.

JAK SE OVM DOZVÍ O ZMĚNÁCH
REFERENČNÍCH ÚDAJŮ
REGISTROVANÝCH OSOB?
Pro zjištění změn referenčních údajů nebude nutné
neustále kontrolovat obsah ROS. Systém základních
registrů bude orgánům veřejné moci zasílat notifikace
o změnách údajů jimi vedených osob a to včetně změn
v registru obyvatel nebo registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

JAK BUDE PROBÍHAT ÚVODNÍ NAPLNĚNÍ
ROS DATY OBCÍ?
Plnění údajů obcí bude probíhat dle následujícího postupu:
1. Na portálu správy základních registrů byl vystaven
soubor ros_agendy_obcí.xls s právnickými osobami,
které budou ze strany obcí předmětem zápisu do registru osob. Obce byly požádány, aby zkontrolovaly
správnost údajů v tomto souboru.
2. V dalším kroku budou údaje ze statistického registru
ekonomických subjektů (včetně úprav provedených
obcemi) naplněny do ROS-IAIS a obce budou požádány, aby znovu zkontrolovaly jejich správnost a úplnost a doplnily chybějící údaje (např. o statutárních
zástupcích), tentokrát již přímo v systému ROS-IAIS.

