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2. Úvodní slovo ředitele
Vážené dámy, vážení pánové,
Správa základních registrů (dále též jako „SZR“) v roce 2019 pokračovala v plnění úkolů
uložených legislativou a realizovala další projekty tak, aby přispěla k elektronizaci státu a plnění
strategie Digitální Česko.
V roce 2019 jsme spustili nový projekt v oblasti poskytování kvalifikovaných služeb
vytvářejících důvěru s názvem Národní certifikační autorita (dále jen „NCA“). Po splnění
veškerých požadavků akreditačního orgánu byla NCA v květnu 2019 Ministerstvem vnitra
zapsána

na

Seznam

a poskytovaných

kvalifikovaných

kvalifikovaných

služeb

poskytovatelů

služeb

vytvářejících

důvěru.

vytvářejících
Služby

důvěru

NCA

jsou

určeny výhradně pro vybrané subjekty veřejné správy a jejich zaměstnance, mezi které patří
bezpečností složky, zpravodajské služby a vybrané útvary resortu Ministerstva vnitra. NCA
v současné době poskytuje služby vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis,
kvalifikovaných certifikátů pro elektronickou pečeť, kvalifikovaných elektronických časových
razítek, kvalifikovaných elektronických pečetí v souladu s požadavky nařízení eIDAS a zákona
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
V roce 2019 uběhlo již 7 let od spuštění ostrého provozu základních registrů, jen za rok
2019 provedly základní registry více než 430 mil. transakcí, celkový počet uskutečněných
transakcí veřejnou správou překonal číslo 2,2 miliardy. Pro zjednodušení a vyšší uživatelský
komfort správců agendových informačních systémů spustila SZR v roce 2019 do ostrého
provozu novou webovou aplikaci Registrační autorita základních registrů (RAZR) pro příjem
žádostí o přístup těchto agendových informačních systémů k základním registrům. Zároveň
jsme v souladu s usnesením vlády pokračovali v krocích vedoucích k rozvoji služeb
propojeného datového fondu a k obnově zastaralého HW a SW platformy základních registrů.
V oblasti elektronické identifikace, kde má SZR působnost jako správce a provozovatel
Národního bodu pro identifikaci a autentizaci, jsme se v roce 2019 společně s Ministerstvem
vnitra soustředili na rozšiřování počtu elektronických služeb a zjednodušení možnosti
identifikace a autentizace elektronickými prostředky. Zde jsme zaznamenali významný nárůst
počtu uživatelů elektronických občanských průkazů a uživatelských účtů NIA. V oblasti využití
přeshraniční elektronické identifikace v rámci EU zajišťuje SZR provoz mezinárodního eIDAS
uzlu. Dále se SZR významně podílela na procesu ohlášení elektronického občanského průkazu
jako systému elektronické identifikace dle nařízení eIDAS, kterým je od září 2019.
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V roce 2019 nebyl v SZR zaznamenán závažnější bezpečnostní incident a provoz všech
systémů v kompetenci tohoto úřadu běžel bez zásadnějších výpadků. V oblasti bezpečnosti
SZR úspěšně prošla metodickou kontrolou NÚKIB, jejímž cílem bylo prověření plnění úkolů
daných zákonem o kybernetické bezpečnosti a doprovodnými vyhláškami. SZR získala protokol
o shodě s tímto zákonem, čímž potvrdila vysokou úroveň zabezpečení provozu systémů
s celostátní působností. Také v roce 2019 SZR prošla audity pro klíčové oblasti poskytovaných
služeb. Pro systém managementu bezpečnosti informací opět získala certifikát shody s normou
ISO/IEC 27001:2013 pro oblast správy a provozu IT systémů a certifikát shody s normou
ISO/IEC 20000-1:2011 pro systém managementu poskytování ICT služeb organizace. Nově
pak SZR získala certifikát shody s požadavky normy ISO 9001:2015 pro systém managementu
kvality pro oblast správy a podpory provozu IT systémů.
Rád bych zde poděkoval všem zaměstnancům Správy základních registrů za splnění všech
úkolů roku 2019, za vysoké osobní nasazení při realizaci projektů, jejichž výsledkem je
zkvalitnění služeb eGovernmentu pro všechny úrovně veřejné správy a pro širokou veřejnost,
a za zajištění činností spojených s provozováním a bezpečností všech systémů, které jsou ve
správě SZR. Rád bych také poděkoval kolegům z Ministerstva vnitra a dalším partnerům
za spolupráci na klíčových projektech elektronizace služeb veřejné správy.

Ing. Michal Pešek
ředitel Správy základních registrů
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3. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
SZR obdržela v roce 2019 celkem 5 žádostí o poskytnutí informací s odvoláním na zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o svobodném přístupu k informacím“). Žádosti se v naprosté většině týkaly údajů
vedených v základních registrech (dále jen „ZR“) nebo oblasti mimo působnost SZR, jedna
žádost se týkala výsledků auditu služeb NCA.
Poskytované informace v roce 2019 podle členění v odst. 1 § 18 zákona o svobodném
přístupu k informacím:
Tabulka č. 1 – Poskytované informace

a)
b)

počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
počet podaných odvolání proti rozhodnutí

5/0
0

c)

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

d)

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní

0

e)

licence
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich

0

f)

vyřízení
další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím

0

4. Organizační struktura
SZR je organizační složkou státu (§ 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů). V jejím čele stojí
vedoucí služebního úřadu (ředitel SZR), jmenovaný ministrem vnitra. Úřad se člení na
jednotlivé organizační útvary, jimiž jsou odbory a oddělení.
K 31. prosinci 2019 byla organizační struktura následující:
1) oddělení bezpečnosti
2) oddělení architektury a analýzy
3) odbor back office SZR
a) oddělení ekonomické a majetkové
b) oddělení administrativní podpory
c) oddělení právní
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4) odbor správy a rozvoje
a) oddělení správních činností
b) oddělení řízení projektů a změn
5) odbor provozu IKT
a) oddělení service desk
b) oddělení řízení provozu IS
Ředitel úřadu přímo řídí ředitele jednotlivých odborů, vedoucího oddělení bezpečnosti
a vedoucího oddělení architektury a analýzy.

5. Přehled plnění hlavních úkolů
5.1 Působnost Správy základních registrů a hlavní úkoly
SZR byla zřízena k 1. lednu 2010 zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o základních registrech“) a plní úkoly, jež pro ni
z tohoto zákona vyplývají:
•

je

správcem

Informačního

systému

základních

registrů

(dále

jen

„ISZR“),

prostřednictvím jehož služeb zajišťuje realizaci vazeb mezi jednotlivými ZR, mezi ZR
a agendovými informačními systémy (dále též jako „AIS“) a mezi AIS navzájem,
•

zajišťuje provoz a bezpečnost ISZR, registru obyvatel (dále jen „ROB“), registru osob
(dále jen „ROS“) a registru práv a povinností (dále jen „RPP“),

•

zpřístupňuje prostřednictvím služeb ISZR referenční údaje obsažené v ZR a údaje v AIS
v rozsahu oprávnění obsažených v RPP,

•

vede záznamy o událostech souvisejících s provozováním ISZR,

•

zajišťuje propojení ISZR a dalších součástí referenčního rozhraní,

•

zveřejňuje aktuální údaje o provozních stavech ZR a provozně technické údaje
z provozu ZR způsobem umožňujícím dálkový přístup,

•

zajišťuje, aby referenční údaje zapsané editory byly předávány prostřednictvím ISZR
správcům ZR v nezměněné podobě.

SZR od 1. července 2018 plní další úkoly vyplývající ze zákona č. 250/2017 Sb.,
o elektronické identifikaci, a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů:
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•

spravuje informační systém Národní bod pro identifikaci a autentizaci (dále jen „Národní
bod“),

•

vyjadřuje se, zda systém elektronické identifikace žadatele o akreditaci umožňuje
poskytnutí služby Národního bodu,

•

na základě vyrozumění kvalifikovaného poskytovatele umožní poskytnutí služby
Národního bodu,

•

upozorňuje kvalifikovaného správce na změny údajů v evidenci vydaných prostředků
pro elektronickou identifikaci,

•

vede a zveřejňuje seznam kvalifikovaných správců a kvalifikovaných poskytovatelů,

•

zajišťuje autentizaci držitele občanského průkazu s čipem a vydává za tímto účelem
identifikační certifikáty občanského průkazu,

•

na základě telefonické žádosti držitele občanského průkazu provádí zablokování funkce
autentizace.

SZR se v roce 2019 podařilo
•

implementovat nové služby z důvodu optimalizace procesů a dat v RPP,

•

zavést změny a nové sestavy v Agendovém informačním systému působnostním,

•

umožnit automatické přiřazování oprávnění k využívání veřejných údajů z RPP
a z ROS,

•

zapsat jako pátý subjekt v ČR na „Seznam kvalifikovaných poskytovatelů služeb
vytvářejících důvěru a poskytovaných kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru,

•

spustit novou aplikaci pro přijímání žádostí o připojení AIS - Registrační autoritu
základních registrů (dále jen „RAZR“),

•

optimalizovat procesy využívání údajů ze ZR v souvislosti s oprávněním na položky,

•

instalovat nové služby pro dodávku Informačního systému územní identifikace/Registru
územní identifikace, adres a nemovitostí,

•

nasadit kompozitní služby evidence občanských průkazů a evidence cestovních
dokladů na ISZR,

•

zavést systém řízení kvality v úřadu a získat certifikaci shody s normou ISO 9001:2015,

•

projít

znovu

úspěšně

certifikací

dle

norem

ISO/IEC

27001:2013

a ISO/IEC 20000-1:2011,
•

připojit první kvalifikované poskytovatele služeb (Service providery) k Národnímu bodu,
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•

vydat kladné stanovisko pro prvního kvalifikovaného správce (Identity providera), který
umožňuje poskytnutí služby Národního bodu,

•

provést migraci internetových rozhraní ISZR do CMS2 (centrální místo služeb),

•

zprovoznit řešení NCA na bezpečnostních složkách.

5.1.1

Statistické výstupy a přehledy

SZR věnovala v roce 2019 pozornost zpracování různých statistických výstupů a přehledů.
Provozní přehledy informují o využívání ZR i o případných problémech spojených s jejich
využíváním. Následující tabulky obsahují sledované údaje a jejich změny v průběhu roku 2019:
a) Počty orgánů veřejné moci (dále jen „OVM“), které úspěšně připojily svůj AIS k ZR
a začaly ZR aktivně využívat, zachycuje tabulka č. 2.

OVM připojeno
(správci AIS)
OVM s transakcemi*
%**

prosinec

listopad

říjen

září

srpen

červenec

červen

květen

duben

Březen

Únor

Leden

Tabulka č. 2 – Počty OVM s transakcemi za rok 2019

3 399 3 422 3 465 3 477 3 491 3 498 3 488 3 487 3 457 3 450 3 478 3 487
5 765 5 548 5 570 5 607 5 910 5 511 5 653 5 636 5 742 5 667 5 699 5 717
76,48 73,60 73,89 74,38 78,40 73,11 74,99 74,77 76,17 75,18 75,60 75,84

Poznámka k tabulce č. 2
*OVM, které se identifikovalo ve volání příslušné transakce (služby) prostřednictvím IČO.
Nemusí se jednat o OVM, který je správcem AIS (typicky jde o OVM, který využívá sdílený AIS
jiného OVM či Czech POINT apod.).
** Procentuální vyjádření uživatelů ZR z celkového počtu OVM, kterých je 7538.
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Graf č. 1 – Počty OVM s transakcemi za rok 2019
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Graf č. 2 – Procentuální vyjádření počtu všech OVM s transakcemi za rok 2019
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b) Počty AIS, které byly připojeny k ZR a začaly se ZR aktivně komunikovat, zachycuje
tabulka č. 3.

prosinec

listopad

říjen

září

Srpen

červenec

červen

květen

duben

únor

leden

ROK 2019

březen

Tabulka č. 3 – Počty AIS s transakcemi

AIS připojeno

4 697 4 686 4 746 4 755 4 774 4 781 4 779 4 779 4 743 4 725 4 752 4 772

AIS s transakcemi

3 689 3 711 3 750 3 790 3 954 3 772 3 832 3 850 3 849 3 865 3 873 3 842

AIS s trans./AIS s přip.
v%

78,54 79,19 79,01 79,71 82,82 78,90 80,18 80,56 81,15 81,80 81,50 80,51

Poznámka k tabulce č. 3
Tabulka č. 3 uvádí poměr AIS, které mají certifikát pro přístup k vnějšímu rozhraní ISZR
vůči AIS, které skutečně toto rozhraní využívaly (učinily alespoň 1 transakci) a přistupovaly tak
k ZR.

Graf č. 3 – Počty AIS s transakcemi za rok 2019
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Graf č. 4 – Procentuální vyjádření počtu AIS s transakcemi za rok 2019
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c) Počty úspěšných a zamítnutých transakcí v produkčním prostředí po jednotlivých
měsících roku 2019 jsou zachyceny v tabulce č. 4. Od 1. července 2012 do konce roku
2019 bylo uskutečněno celkem 2 491 771 283 transakcí.
Tabulka č. 4 – Počty transakcí v roce 2019

ROK 2019

Počet transakcí

Počet transakcí

Zamítnuté

(úspěšných)

(zamítnutých)

(%)

Leden

34 631 046

254 699

0,7301

Únor

37 103 732

81 649

0,2196

Březen

37 237 774

215 458

0,5753

Duben

32 976 318

140 477

0,4242

Květen

41 348 456

76 058

0,1836

Červen

36 534 120

76 115

0,2079

Červenec

37 100 208

118 913

0,3195

Srpen

36 480 692

120 086

0,3281

Září

37 747 033

222 031

0,5848

Říjen

35 120 595

1 236 960

3,4022

Listopad

32 654 204

2 068 212

5,9564

Prosinec

31 857 823

2 006 079

5,9239

Poznámka k tabulce č. 4
Zvýšený počet zamítnutých transakcí od října 2019 byl způsoben implementací úprav služeb
ISZR v souvislostí s optimalizací procesů využívání údajů ze ZR.
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Graf č. 5 – Počty transakcí v roce 2019
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d) další sledované údaje:
Kromě přístupu k referenčním údajům v ZR prostřednictvím svých AIS mohou
jednotlivé orgány veřejné moci a dále i fyzické nebo právnické osoby využívat další
2 možné způsoby přístupů.
Prvním z nich je přístup prostřednictvím informačního systému (dále jen „IS“)
datových schránek, druhým možným způsobem přístupu k referenčním údajům v ZR je
přístup prostřednictvím systému Czech POINT.
Přehled vydaných výstupů na žádost za rok 2019 prostřednictvím kontaktních míst
veřejné správy Czech POINT, datových schránek (CzechPOINT@home) a rozhraní
CzechPOINT@office je názorně uveden v tabulce č. 5.
Tabulka č. 5 – Počty žádostí prostřednictvím Czech POINT podle jednotlivých typů za rok 2019

Typ

CzP

CzP@Office

DS

Seznam voličů v členění podle volebních okrsků*

0

0

7 679

Výpisy údajů z ROB, AISEO, AISC*

0

0

102 092

6 037

144 343

2 194

425

0

5 048

14 017

0

2

2 046

0

614

Výpis údajů z ROS neveřejný

90

14 180

282

Záznam o využívání údajů v ROS

13

0

378

Výpis údajů z ROB
Záznam o využívání údajů v ROB
Udělení/odvolání souhlasu poskytnutí údajů z ROB třetí osobě
Výpis údajů z ROS veřejný
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Poznámka k tabulce č. 5
*Tyto výpisy jsou určeny pouze pro OVM oprávněným přistupovat k těmto údajům na základě
zákona.
SZR také zprostředkovává správcům ROB a ROS rozesílání výpisů údajů jiným fyzickým
nebo právnickým osobám (na základě souhlasu subjektu údajů) a výpisů při změně
referenčního údaje a záznamů o využívání údajů za uplynulý kalendářní rok do datových
schránek. Přehled počtů rozeslaných výstupů je uveden v tabulce č. 6.
Tabulka č. 6 – Počty automaticky rozesílaných výpisů/záznamů do datových schránek subjektů údajů za rok 2019

Počet

Typ
Poskytování údajů z ROB jiné fyzické nebo právnické osobě

17 194

Výpis údajů z ROS při změně referenčního údaje

211 012

Výpis údajů z ROB při změně referenčního údaje

93 964

Záznam o využívání údajů v ROB za rok 2019

122 281

Záznam o využívání údajů v ROS za rok 2019

690 261

5.1.2

Bezpečnost

Oddělení bezpečnosti SZR zajišťuje pomocí přiměřených a odpovídajících opatření
ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti veškerých informačních aktiv SZR, a to v souladu
s mezinárodní normou ISO/IEC 27001:2013 a s příslušnou legislativou. Zajišťuje implementaci
požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících
zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o kybernetické bezpečnosti“) do IS spravovaných SZR, které jsou zařazeny mezi významné IS
a prvky kritické informační infrastruktury.
Z pohledu zákona o kybernetické bezpečnosti SZR provozuje následující kritické informační
infrastruktury (KII) a významné informační systémy (VIS) podle příslušných vyhlášek k zákonu
o kybernetické bezpečnosti:
KII
•

ISZR – informační systém základních registrů,

•

ROB – registr obyvatel,

•

RPP – registr práv a povinností.

Správa základních registrů
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3

Ing. Michal Pešek
michal.pesek@szrcr.cz
Strana 14 / 32

www.szrcr.cz

VIS
•

RAZR – registrační autorita základních registrů,

•

NIA – Národní bod pro identifikaci a autentizaci.

V rozsahu Systému řízení bezpečnosti informací (dále jen „ISMS“) SZR jsou dále
provozovány následující informační systémy:
•

Service desk – podpůrná služba ZR,

•

CLOUDIA – privátní cloud provozovaný SZR,

•

KCA eID – Kořenová certifikační autorita pro identifikační doklady,

•

NCA – Národní certifikační autorita,

•

Interní systémy SZR.

SZR úzce spolupracuje s Odborem kybernetické bezpečnosti a koordinace informačních
a komunikačních technologií Ministerstva vnitra při vytváření strategie řízení informační
bezpečnosti. Ředitel SZR je členem výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti MV a týmu
kybernetické bezpečnosti MV.
Dále SZR úzce spolupracuje s Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost
v implementaci bezpečnostních opatření, řešení kybernetických bezpečnostních incidentů a při
zlepšování systému řízení bezpečnosti informací.
Za rok 2019 nebyl v oblasti provozu základních registrů ani v provozu ostatních
významných IS zaznamenán žádný bezpečnostní kybernetický incident.
SZR prokázala vysokou úroveň bezpečnosti informačních aktiv a prošla nezávislým
certifikačním integrovaným auditem, jehož součástí byla certifikace podle normy ISO/IEC
27001:2013 Systém řízení bezpečnosti informací.
Za účelem neustálého zvyšování úrovně kybernetické bezpečnosti v SZR absolvovali
všichni zaměstnanci školení v oblasti systému řízení bezpečnosti informací a kontinuálně
probíhají bezpečnostní kontroly.

5.1.3

Legislativa

Dne 9. dubna 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti
internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. Webové stránky a aplikace
spravované SZR byly upraveny, aby splňovaly požadavky tohoto zákona.
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Dne 24. dubna 2019 nabyl účinnosti zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
a zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o zpracování osobních údajů. Na SZR došlo k doplnění procesů a interních směrnic
v návaznosti na již účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
Od 21. listopadu 2019 je účinný zákon č. 279/2019 Sb., kterým se mění některé zákony na
úseku vnitřní správy mj. i zákon o základních registrech tak, že bylo umožněno přenést
působnost v oblasti vydávání výpisů ze ZR ze správců ROB a ROS na SZR.
Do konce roku 2019 byl projednán a schválen poslanecký návrh zákona o právu na digitální
služby.
Ministerstvem vnitra byl na přelomu listopadu a prosince 2019 dopracováván návrh zákona
o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci tak, aby mohl
být do konce roku předložen vládě. Návrh zákona zejména usiluje o modernizaci právního
rámce regulujícího sdílení dat, která má veřejný sektor k dispozici. Cílem této modernizace je
omezit informační povinnost fyzických a právnických osob vůči veřejnému sektoru v duchu
hesla „Obíhat mají data, nikoliv osoby“.
Začátkem prosince 2019 byla v Poslanecké sněmovně schválena novela zákona
o bankách, která vytváří podmínky pro vznik tzv. bankovní identity, provádění elektronické
identifikace přes Národní bod i mimo něj a dále umožní bankám a pojišťovnám využívat údaje
ze ZR.
Dne 31. prosince 2019 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 370/2019 Sb., kterým došlo
k prodloužení lhůty ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů z 31. prosince 2019
na 31. prosince 2021.

5.1.4

Registrační a certifikační autorita

SZR je registrační autoritou (RA SZR) a certifikační autoritou (CA SZR).
RA je důvěryhodný subjekt, který byl zřízen pro provádění činností potřebných pro správnou
činnost certifikační autority. RA je autorizovaná ke sběru a ověřování informací o identitě
uživatelů žádajících o certifikát a k určování informací, které je možné certifikační autoritou
vložit do vytvářených certifikátů, a k výdeji sdělení směrem k žadatelům o certifikát, respektive
o zneplatnění certifikátu. Eviduje žádosti orgánů veřejné moci o certifikaci nebo správu AIS
v ZR. Žádosti jsou přijímány prostřednictvím webové aplikace RAZR, jejíž vytvoření bylo
spolufinancované z fondů EU. Sdělení o žádosti včetně certifikátu si žadatel vyzvedne okamžitě
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po zpracování žádosti z aplikace a je mu ještě odeslaná do datové schránky. V roce 2019 bylo
zpracováno celkem 4 694 žádostí.
CA je důvěryhodný subjekt zřízený k vytváření certifikátů veřejných klíčů. Činnost CA je
popsána její certifikační politikou, definující nejen korektní způsob činnosti, ale i obsah
certifikátů vytvářených v průběhu její činnosti. Na žádost OVM a na základě informace od RA
SZR vygeneruje CA SZR certifikáty, kterými OVM autentizují přístupy svých AIS k ZR.

5.1.5

Metodická podpora

SZR průběžně poskytuje metodickou podporu OVM při zajišťování přístupu jejich AIS ke
službám publikovaným na vnějším rozhraní ISZR. Metodicky podporuje OVM, jejichž transakce
do ZR byly zamítnuty z důvodu volání neplatné agendy, nezaregistrované agendy nebo
nezaregistrované činnostní role v RPP, informuje s předstihem o konci platnosti certifikátů, řeší
nevalidní požadavky XML (tj. obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován
konsorciem W3C) apod.
V souvislosti se spuštěním Národního bodu poskytuje SZR poskytovatelům online služeb,
kteří chtějí využívat služeb zaručené autentizace, metodickou podporu na bázi individuálních
konzultací nebo formou workshopů. Pro držitele vydávaných občanských průkazů s kontaktním
elektronickým čipem poskytuje SZR telefonickou a online podporu a také provozuje informační
webové stránky www.info.eidentita.cz.
V zájmu bezpečného provozu ZR provádějí zaměstnanci oddělení bezpečnosti SZR
bezpečnostní monitoring a v případě problémů komunikují za účelem dodržování bezpečnostní
politiky ISZR a certifikační politiky SZR se správci AIS OVM. Komunikují i se správci sdílených
AIS v případě nesprávného označení hostovaných spisových služeb v hlavičkách volání eGON
služeb ISZR (tj. služeb poskytujících přímo referenční údaje ze ZR i služeb poskytujících
zprostředkované údaje z jiných registrovaných AIS; jsou publikované na vnějším rozhraní
systému ZR).

5.1.6

Prezentace a semináře

SZR v roce 2019 spustila novou podobu svých webových stránek, kde publikuje všechny
podstatné informace vztahující se k úřadu SZR a poskytovaným službám. Informace
k elektronické identifikaci a používání prostředků elektronické identifikace publikuje SZR na
webu www.info.eidentita.cz. V roce 2019 byla rovněž spuštěna webová stránka Národní
certifikační autority na adrese www.narodni-ca.cz.
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SZR se i v roce 2019 samostatně i ve spolupráci s MV svou účastí na konferencích
a seminářích podílela na prezentaci služeb ZR a zejména pak na prezentaci služeb
souvisejících se zaručenou identifikací a autentizací prostřednictvím elektronických
občanských průkazů a Národního bodu.
Konference a semináře:
•

konference: itSMF, Praha, 25. ledna 2019,

•

konference: Malá inventura, Jihlava, 5. února 2019,

•

konference: ISSS 2019, Hradec Králové, 1. – 2. dubna 2019,

•

konference: eIDENTITA 2019, Praha, 24. dubna 2019,

•

konference: Finanční konference - Digitální identita, 29. května 2019,

•

konference: Rok informatiky, Slavkov u Brna, 6. června 2019,

•

konference: eGovernment 20:10, Mikulov, 3. - 4. září 2019,

•

seminář: Setkání informatiků, Plzeň, 7. listopadu 2019,

•

konference: Snadná navigace světem úřadů, Praha, 19. listopadu 2019.

5.2 SZR je správcem ISZR a systému Národní identitní autority
SZR je správcem a provozovatelem ISZR a prostřednictvím tohoto systému zajišťuje
realizaci vazeb mezi jednotlivými ZR. Dále je správcem a provozovatelem systému NIA, jehož
součástí je i Národní bod, zajišťující zprostředkování elektronické identifikace mezi
poskytovateli identitních prostředků a poskytovateli služeb, a to včetně napojení na další
ohlášené systémy v rámci EU pomocí mezinárodního uzlu.
V souvislosti s vydáváním nových občanských průkazů s kontaktním elektronickým čipem
poskytujeme kromě zajištění vlastní funkčnosti procesu identifikace také nepřetržitou službu
blokace funkce elektronické identifikace občanských průkazů. V průběhu roku 2019 bylo
realizováno 8 oprávněných blokací.
Provoz NIA byl v průběhu roku 2019 ovlivněn několika níže uvedenými výpadky
poskytovaných služeb, a to především z důvodu problémů s databázovými systémy nebo
závadami na technických zařízeních. Celková doba výpadku za hodnocený rok činila u NIA
2 681 minut, což je 509,69 % z povoleného ročního limitu (526 minut) nedostupnosti NIA.
(Nefunkčnost vlastního systému NIA byla pouze 521 minut.)
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V 1. čtvrtletí byl zaznamenán jeden výpadek v celkové délce trvání 1 575 minut. Důvodem
uvedeného výpadku byla závada na síťové infrastruktuře hostujícího systému (Cloudia), která
následně vyvolala nutnost úpravy i v konfiguraci aplikačního serveru.
Ve 2. čtvrtletí byly zaznamenány 2 výpadky v celkové délce trvání 1 106 minut. Důvodem
prvního výpadku (521 minut) byla chyba v aplikaci, důvodem druhého (585 minut) pak HW
závada na firewalle hostujícího systému.
Ve 3. a 4. čtvrtletí nebyl zaznamenán žádný výpadek.
Provoz ISZR (a tedy i provoz celého systému ZR) byl v průběhu roku 2019 ovlivněn několika
níže uvedenými výpadky poskytovaných služeb, a to především z důvodu problémů
s databázovými systémy nebo závadami na technických zařízeních. Celková doba výpadku za
hodnocený rok činila u ZR 642 minuty, což je 122,05 % z povoleného ročního limitu (526 minut)
nedostupnosti ZR. Vzhledem ke stáří provozovaných technických zařízení, která jsou na hranici
definované životnosti, nelze uvedené hodnoty považovat za náhodné, ale za pokračující trend.
Na druhé straně pravidelná a důsledná prevence s nasazením nových monitorovacích nástrojů
zabránila masivnějším negativním dopadům na poskytování služeb.
V 1. čtvrtletí byly zaznamenány 4 výpadky v celkové délce trvání 531 minut. V měsíci lednu
došlo k výpadku ISZR FAIS (tj. formulářový AIS - pouze zpracování formulářových požadavků)
v celkové délce trvání 20 minut. Tento výpadek byl způsoben problémem na infrastrukturním
prvku. V měsíci březnu byly zaznamenány 3 výpadky: první v prostředí ISZR FAIS v délce
trvání 219 minut z důvodu problému s certifikáty, druhý u RPP v délce trvání 277 minut
z důvodu chyby serveru weblogic a třetím byl výpadek RPP v délce trvání 15 minut způsobený
problémem na databázi.
Ve 2. čtvrtletí byl zaznamenán jeden výpadek v celkové délce trvání 10 minut, který byl
způsoben problémem s databázovým systémem ORACLE.
Ve 3. čtvrtletí byly zaznamenány 2 výpadky v délce trvání 46 minut: první krátkodobý
výpadek v měsíci srpnu ISZR FAIS v celkové délce trvání 8 minut, jehož důvodem byl vadný
blok v lunu úložiště databáze, a druhým výpadek registru územní identifikace v měsíci září
v celkové délce trvání 38 minut, jehož důvodem byla chyba na infrastrukturním prvku.
Ve 4. čtvrtletí byly zaznamenány 2 výpadky v celkové délce trvání 55 minut. První výpadek
nastal v měsíci říjnu v ISZR FAIS v celkové délce 24 minut a byl způsoben problémy
s databázovým systémem ORACLE. Druhý výpadek nastal v měsíci prosinci na RPP v celkové
délce trvání 31 minut a byl způsoben chybou HW.
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Dále je nutné zmínit splnění zákonné povinnosti rozeslání výpisů o využití údajů z ROS
a ROB za období roku 2018 do datových schránek příslušných subjektů. Odeslání výpisů
z ROS (celkový počet 688 005) bylo realizováno v období od 25. února do 2. dubna. Odesílání
výpisů z ROB (celkový počet 122 215) bylo realizováno v období od 4. do 15. června.
Plánovaná fyzická prověrka plánů obnovy (DRP) v roce 2019 byla realizována ve dnech
7. a 8. prosince. Cílem bylo prověřit funkčnost služeb ZR při všech možných variantách jejich
provozu, tj. postupně při provozu ZR z obou lokalit a provozu CMS2 (centrální místo služeb)
z obou datových center. Pro nepřipravenost CMS a možného vlivu na další subjekty byl zrušen
přechod CMS mezi datovými centry. Z uvedeného důvodu byly testy provedeny pouze při
provozu CMS2 z hlavní lokality. Provoz ZR byl prověřen jak z primární, tak i ze sekundární
lokality. Prověrka funkčnosti obnovy systémů ZR stanovené cíle v omezeném rámci splnila.
Závěrem výše uvedeného lze konstatovat, že v průběhu hodnoceného období byla
plněna všechna stanovená SLA mimo stanoveného parametru roční dostupnosti
systému ZR z důvodů výše popsaných. V porovnání s předcházejícími roky nám narůstá
hodnota nedostupnosti služeb, která přímo koresponduje s omezenou mírou obnovy
technologií v rámci všech IS ZR.
Následující graf č. 6 zobrazuje časovou odezvu registrů u služeb skupiny S1 s ohledem na
plnění SLA pro tuto skupinu služeb v průběhu jednotlivých dnů v měsíci. Z grafu je patrné, že
doba zpracování dotazů - odpovědí na vnějším rozhraní ISZR kolísá obvykle v intervalu 650 až
900 ms. Základním parametrem SLA pro skupinu služeb S1 je maximální doba odezvy 2000 ms
na jednotlivý uživatelský dotaz. Pro období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 byl docílen
denní průměr na transakci 815 ms. Z grafu tedy vyplývá, že je tento výše uvedený parametr
plněn s dostatečnou rezervou.
Graf č. 6 – Časová odezva registrů v roce 2019

3,5

Průměrný čas služeb S1 v sekundách

3
2,5
2
1,5

1
0,5
0

Správa základních registrů
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3

Ing. Michal Pešek
michal.pesek@szrcr.cz
Strana 20 / 32

www.szrcr.cz

5.3 SZR je provozovatelem ISZR, ROB a RPP
SZR provozuje (je vlastníkem smluv na podporu provozu) ISZR, ROB, RPP a NIA.
U ostatních registrů realizuje ustanovení zákona o základních registrech cestou uzavřených
dodavatelských smluv přímo se správci dotčených registrů.
Celkový obraz provozu ZR z pohledu množství přijatých a zpracovaných dotazů
(tzv. transakcí) do konkrétních ZR uvádí tabulka č. 7, v níž je uveden celkový počet transakcí
po jednotlivých registrech. U ISZR je uvedena hodnota 414 247 114 transakcí za rok, což
představuje počet všech požadavků, které systém obdržel. Vzhledem k tomu, že se odpověď
může skládat z více hodnot (více než jednoho údaje), nelze prostým součtem počtu transakcí
všech registrů dospět ke shodné sumě hodnot uváděné jako počet transakcí ISZR.
Tabulka č. 7 – Počet transakcí jednotlivých registrů v roce 2019

Název registru

Počet transakcí

Informační systém základních registrů

414 247 114

Registr obyvatel

266 991 260

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

69 962 636

Registr osob

27 259 846

Registr práv a povinností

15 585 925

ORG

455 367 412

Ostatní (AISEO, AISC, EOP, ECD, ISZR interní)

68 342 472

6. Základní personální údaje
SZR měla pro rok 2019 rozpočtem přidělená služební a pracovní místa ve výši
58,5 zaměstnanců (49,5 služebních a 9 pracovních míst). Tento počet byl během roku snížen
na 58 zaměstnanců (49 služebních a 9 pracovních míst). Obsazeno k 31. prosinci 2019 bylo
celkem 51 systemizovaných míst. Neobsazeno pak celkem 7 systemizovaných míst.
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V tabulce č. 8 jsou uvedeni zaměstnanci ve členění podle věku a pohlaví:
Tabulka č. 8 – Zaměstnanci SZR podle věku a pohlaví

Věk

Muži

Ženy

Celkem

%

21-30 let

0

2

2

3,9

31-40 let

7

9

16

31,37

41-50 let

9

4

13

25,5

51-60 let

11

6

17

33,33

61-69 let

1

2

3

5,9

Celkem

28

23

51

100

V následující tabulce č. 9 jsou uvedeni zaměstnanci v členění podle nejvyššího
dosaženého vzdělání, údaje jsou k 31. prosinci 2019:
Tabulka č. 9 – Zaměstnanci SZR podle vzdělání

Dosažené

Muži

Ženy

Celkem

%

SM/VO
vzdělání

8

13

21

41,18

VŠ

20

10

30

58,82

Celkem

28

23

51

100

7. Plnění závazných ukazatelů
Finanční prostředky byly poskytovány na základě schváleného rozpočtu za účelem plnění
úkolů SZR.
Závazné ukazatele stanovené na rok 2019:
•

limit na platy zaměstnanců v pracovním poměru,

•

limit na platy státních zaměstnanců,

•

limit na ostatní platby za provedenou práci,

•

limit přídělu do FKSP (2 % z platů a náhrad mezd v době nemoci, v souladu s vyhláškou
č. 365/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních
a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů),
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•

limit povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,

•

limit ostatních běžných výdajů (není závazný ukazatel stanovený MF),

•

limit výdajů na programy vedené v ISPROFIN EDS/SMVS,

•

limit počtu zaměstnanců.

Rozpočet roku 2019:
•

R1 – rozpočet vládou schválený a přidělený na činnost úřadu (dále jen „R1“),

•

R2 – rozpočet po rozpočtových změnách provedených v průběhu roku (dále jen „R2“).

7.1 Příjmy
SZR neměla v roce 2019 přiděleny rozpočtem žádné příjmy.

7.2 Výdaje
7.2.1

Mzdové a související výdaje

Organizační složka státu SZR měla pro rok 2019 v rámci R1 plánovaných
58,5 zaměstnanců, v R2 pak 58 zaměstnanců. Na mzdy a související výdaje bylo pro rok 2019
rozpočtováno 37 639 802 Kč v rozdělení:
•

rozpočtová položka 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru – 3 502 527 Kč,

•

rozpočtová položka 5013 - platy státních zaměstnanců – 19 981 539 Kč,

•

rozpočtová položka 502 - ostatní platby za provedenou práci (OPPP) – 4 233 240 Kč,

•

rozpočtová položka 503 - povinné pojistné – 9 452 815 Kč,

•

rozpočtová položka 534 210 - převody FKSP – 469 681 Kč.

Mzdové prostředky a prostředky se mzdou související byly v roce 2019 čerpány z funkčních
oblastí 1100000 a 4100000 (nároky z nespotřebovaných výdajů).
Při výplatě prostředků na platy a související odvody za měsíc prosinec bylo postupováno
podle § 46 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o rozpočtových pravidlech“). Prostředky byly převedeny na depozitní účet, odkud byly
vyplaceny v řádném výplatním termínu mzdy, ostatní osobní náklady a související odvody.
Nedočerpané prostředky byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů.
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PODROBNÝ ROZBOR JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK
Čerpání mzdových prostředků a souvisejících výdajů je předkládáno za občanské
zaměstnance a státní zaměstnance SZR za rok 2019.
a) Platové prostředky: rozpočtová položka 501*
Tabulka č. 10 – Platové prostředky občanští zaměstnanci

rozdíl mezi R2
Rok 2019 občanští
zaměstnanci

R1

úpravy
během roku

R2

skutečnost

a skutečností
(+ překročeno
- nedočerpáno)

početní stavy

9

0

9

7

-2

3 503

30

3 533

2 868

-665

32 431

283

32 714

34 143

1 429

prostředky na platy (v
tis. Kč)
průměrný plat (v Kč)

Přidělený rozpočet R1 ve výši 3 502 527 Kč byl během roku 2019 upraven na 3 553 061 Kč.
V roce 2019 měla SZR rozpočtem přiděleno 9 míst v kategorii občanských zaměstnanců,
skutečný přepočtený počet byl 7,9 zaměstnanců. Celkové čerpání v roce 2019 dosáhlo
2 868 495 Kč (z toho na FO 4100000 ve výši 2 060 534,78 Kč a na FO 1100000.0880080 ve
výši 50 534 Kč) a průměrný plat byl vůči R2 vyšší o 1 429 Kč. V rámci zkušební doby byly
přiznávány osobní příplatky v minimální výši.
Rozpočet v kategorii platy občanští zaměstnanci byl nedočerpán v celkové výši
2 754 100,78 Kč, zejména z důvodu čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů.
Odměny v kategorii občanští zaměstnanci v pracovním poměru byly čerpány ve výši
182 500 Kč (odměny byly vyplaceny z nároků z nespotřebovaných výdajů na FO 4100000
ve výši 92 500 Kč a z rozpočtu na FO 1100000 ve výši 90 000 Kč).
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Tabulka č. 11 – Platové prostředky státní zaměstnanci

Rok 2019 státní
zaměstnanci

početní stavy

rozdíl mezi R2 a

úpravy
R1

během

R2

skutečnost

roku

skutečností
(+ překročeno
- nedočerpáno)

49,5

-0,5

49

40,75

-8,25

19 982

-2 610

17 372

21 434

4 062

33 640

-4 096

29 544

43 832

-14 288

prostředky na platy (v tis.
Kč)
průměrný plat (v Kč)

Přidělený rozpočet R1 ve výši 19 981 539 Kč byl během roku 2019 upraven na
17 372 119 Kč.
V roce 2019 měla SZR rozpočtem přiděleno 49,5 státních zaměstnanců, tento počet byl
během roku upraven na 49 státních zaměstnanců, skutečný přepočtený počet byl 40,57
státních zaměstnanců.
Celkové čerpání v roce 2019 dosáhlo 21 433 797 Kč (z toho na FO 4100000 ve výši
17 808 010 Kč a FO 1100000 ve výši 3 625 787 Kč) a průměrný plat byl vůči R2 vyšší
o 14 288 Kč. Vyšší hodnoty průměrného platu jsou dány odměňováním kvalifikovaných,
zkušených a specializovaných odborníků v oblasti IT.
Rozpočet (FO 1100000) v kategorii platy státní zaměstnanci byl nedočerpán v celkové výši
13 746 332 Kč, zejména z důvodu čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v této kategorii
zaměstnanců a dále z důvodů neobsazenosti služebních míst.
Odměny v kategorii státní zaměstnanci byly čerpány ve výši 1 765 000 Kč (z toho na FO
4100000 ve výši 1 425 500 Kč a z rozpočtu na FO 1100000 ve výši 339 500 Kč).
b) Ostatní platby za provedenou práci: rozpočtová položka 502*
Přidělený rozpočet R1 na OPPP pro rok 2019 ve výši 4 233 240 Kč nebyl během roku
upravován.
Tabulka č. 12 - OPP

RP (v tis. Kč)

R1

R2

Skutečnost

502 140

4 233,24

4 233,24

2 601,02

Celkem

4 233,24

4 233,24

2 601,02
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Na položce 502140 - Odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr bylo v roce 2019 čerpáno 2 601 015 Kč (z toho na FO 4100000 ve výši 2 363 422 Kč).
Nedočerpání rozpočtu (FO 1100000) ve výši 3 995 647 Kč bylo způsobeno zejména zapojením
a následným čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů v této kategorii.
Na položce 502400 - Odstupné nebylo v roce 2019 čerpáno.
Zaměstnanci na DPČ zajišťují specifické činnosti, které SZR nemůže zabezpečit vlastními
prostředky.
SZR neposkytla v roce 2019 žádný peněžitý dar ani nevyplatila odstupné.
c) Povinné pojistné za zaměstnance: rozpočtová položka 503*
Tabulka č. 13 – Povinné pojistné

RP 503* (v tis. Kč)

R1

R2

Skutečnost

Z platových prostředků

9 453

8 516

9 114,99

Celkem

9 453

8 516

9 114,99

Přidělený rozpočet R1 na povinné pojistné ve výši 9 452 815 Kč byl během roku 2019
snížen na 8 516 204 Kč.
Jde o položku 5031 - sociální pojištění, kde odvod za rok 2019 činil 6 694 882,80 Kč
(z toho na FO 4100000 ve výši 5 764 400 Kč), což odpovídá (s přihlédnutím k odvodům
za zaměstnance mimo pracovní poměr) cca 25 % a od 1. 7. 2019 ve výši 24,8 % z objemu
mezd, tj. z částky 24 302 292 Kč. U položky 5032 - zdravotní pojištění odvod za rok 2019 činil
2 420 114 Kč (z toho na FO 4100000 ve výši 2 075 328 Kč), což odpovídá (s přihlédnutím
k odvodům za zaměstnance mimo pracovní poměr) cca 9 % z objemu mezd, tj. z částky
24 302 292 Kč).
d) Převody FKSP
Tabulka č. 14 – Převody FKSP

RP 534200 (v tis. Kč)

R1

R2

Skutečnost

FKSP

469,68

418,50

490,52

Celkem

469,68

418,50

490,52
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Přidělený rozpočet R1 na rozpočtové položce 534210 - Převody FKSP pro rok 2019
ve výši 469 681 Kč byl během roku upraven na R2 ve výši 418 504 Kč.
Skutečné čerpání prostředků na převody FKSP v roce 2019 bylo v celkové výši
490 522,38 Kč,

a

to

ve

funkčních

oblastech

1100000

ve

výši

133 562,24

Kč,

1100000.0880080 - Pokrytí zvýšení FM ve výši 1 011 Kč a v 4100000 ve výši 355 949,14 Kč,
což oproti R2 ve výši 418 504 Kč představuje nedočerpání rozpočtových prostředků na převody
FKSP ve výši 283 930,76 Kč. Toto nedočerpání bylo způsobeno zejména prioritním zapojením
nároků z nespotřebovaných výdajů během roku.
e) Mimorozpočtové zdroje
SZR nemá žádné mimorozpočtové zdroje.
7.2.2

Ostatní běžné výdaje

Rozpisem rozpočtu pro rok 2019 bylo SZR přiděleno v oblasti ostatních provozních výdajů
248 956 603 Kč. K 31. prosinci 2019 byl rozpočet upraven na 279 788 710 Kč. Celkové čerpání
ostatních provozních výdajů bylo k 31. prosinci 2019 ve výši 282 205 431,48 Kč (z toho rozpočet
ve výši 279 114 567 Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 090 864,48 Kč).
Mimorozpočtové zdroje nebyly použity. Rozpočtové prostředky roku 2019 v oblasti ostatních
provozních výdajů byly čerpány na 99,76 %. K 31. prosinci 2019 byl celkový zůstatek všech
nedočerpaných

prostředků

v této

oblasti

ve

výši

538 693,86

Kč

(z

toho

nároky

z nespotřebovaných výdajů ve výši 220 500 Kč).
Rozpočtové položky, které významně ovlivnily čerpání ostatních provozních výdajů
v průběhu roku 2019:
Na čerpání ostatních provozních výdajů v roce 2019 se nejvyšší měrou podílely následující
rozpočtové položky:
•

516890 - Ostatní nákupy služeb jinde nezařazených ve výši 264 220 845,15 Kč. Náklady
byly vynaloženy na služby spojené s činnostmi vyplývajícími SZR ze zákona o základních
registrech, a to na zajištění podpory provozu ISZR, RPP a ROB, služby spojené
s umístěním registrů v datových centrech (housing, konektivita), služby spojené
s podporou service desk, servisní služby a podpory Check Point,
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•

516810 - Konzultační a poradenské služby ICT ve výši 4 380 552,25 Kč. Do této
položky jsou zařazeny zejména výdaje za právní služby, znalecké posudky, konzultace
a audity,

•

516921 - Služby výpočetní techniky ve výši 4 910 309,12 Kč. Jde zejména o úhradu
podpory produktů Microsoft,

•

516410 - Nájemné za objekty ve výši 2 130 269,88 Kč. Jde o nájemné Státní pokladně
Centru sdílených služeb, s. p. za nebytové prostory sídla SZR v objektu na Vápence
915/14,

•

516990 - Nákup služeb jinde nezařazených ve výši 2 115 000,29 Kč. Jde zejména
o výdaje na obnovu doménových jmen, platby za hostování webových stránek, úhrady
Státní pokladně Centru sdílených služeb, s. p. za poskytování služeb spojených
s nájmem, kvalifikované osobní certifikáty a časová razítka.

Rozpisem rozpočtu pro rok 2019 byly SZR přiděleny v oblasti programového financování
finanční prostředky ve výši 76 730 000 Kč, které byly použity na následující investiční akce:
1)

č. 114V511008002 - „Zabezpečení vysoké dostupnosti“,

2)

č. 114V511008006 - „Národní certifikační autorita – vývoj“,

3)

č. 114V511008010 - „MORIS evidence vydaných autentizačních certifikátů
a integrace Národního bodu s portálem občana a eGON Service Busem“,

4)

č. 114V511009001 - „MORIS – rozvoj IS NIA pro Service Providery (SeP) a Identity
Providery (IdP)“,

5)

č. 114V511009003 - „Nákup licencí pro dobudování DC2“,

6)

č. 114V511009004 - „Národní certifikační autorita – 2. etapa“,

7)

č. 114V511009005 - „GINIS – pořízení jádra a modulu SUD“.

Vzhledem k měnícím se prioritám byl během roku rozpočet v oblasti programového
financování změněn na R2 ve výši 68 445 434 Kč (19 432 443,65 Kč v investičních výdajích
a 49 012 990,35 Kč v běžných souvisejících výdajích).
Rozpočet byl k 31. prosinci 2019 čerpán ve výši 68 280 994,19 Kč (99,76 %), což oproti R2 ve
výši 68 445 994,19 Kč představuje nedočerpání rozpočtu ve výši 164 439,81 Kč (akce
č. 114V51100R001 - „Rezerva na financování programů Správy základních registrů“).
SZR

zapojila

v rámci

programového

financování

v roce

2019

v rámci

nároků

z nespotřebovaných výdajů finanční prostředky ve výši 37 865 687,98 Kč (z toho na akci
č. 114V511008002 - „Zabezpečení vysoké dostupnosti“ ve výši 6 626 106 Kč, na akci
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č. 114V511008006 - „Národní certifikační autorita – vývoj“ ve výši 16 909 126,01 Kč, na akci
č. 114V511008010 - „MORIS evidence vydaných autentizačních certifikátů a integrace národního
bodu s portálem občana a eGON Service Busem“ ve výši 2 891 694,20 Kč, na akci
č. 114V511009001 - „MORIS – rozvoj IS NIA pro Service Providery (SeP) a Identity Providery
(IdP)“ ve výši 6 619 141,96 Kč, na akci č. 114V511009003 - „Nákup licencí pro dobudování DC2“
ve výši 4 515 607,31 Kč a na akci č. 114V511009005 – „GINIS – pořízení jádra a modulu SUD“
ve výši 304 012,50 Kč).
Na FO 4100000 byly k 31. prosinci 2019 všechny nároky z nespotřebovaných výdajů plně
vyčerpány.
Zásadní rozpočtová opatření v programovém financování:
ROP (v tis. Kč)
-5.304,60

č. RO
205/2019

ze dne:
10. 9. 2019

č. j.:
MV-14385-15/EKO-2019

Na základě žádosti SZR č. j.: SZR-43-115/Ř-2019 ze dne 3. září 2019 a následně na základě
podkladu OPF MV č. j.: MV-9288-100/EKO-2019 ze dne 5. září 2019 došlo v souladu s § 23
odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech k převedení kapitálových prostředků od SZR
do rozpočtu ústředního orgánu.
ROP (v tis. Kč)

č. RO

ze dne:

-2.979,97

205/2019

10. 9. 2019

č. j.:
MV-14385-15/EKO2019

Na základě žádosti Správy základních registrů č. j.: SZR-43-115/Ř-2019 ze dne 3. září 2019,
následně na základě podkladu OPF MV č. j.: MV-9288-100/EKO-2019 ze dne 5. září 2019 došlo
v souladu s § 23 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech k převedení kapitálových
prostředků od SZR do rozpočtu ústředního orgánu.
Oproti R1 byla vzhledem k měnícím se prioritám během roku 2019 v R2 zaregistrována
akce č. 114V511009004 - „Národní certifikační autorita – 2. etapa“ ve výši 52 873 048 Kč.
Celkové čerpání programově financovaných výdajů v roce 2019 bylo ve výši
106 146 682,17 Kč [z toho čerpání na funkční oblasti 4100000 ve výši 37 865 687,98 Kč,
a to na akci č.114V511008002 - „Zabezpečení vysoké dostupnosti“ ve výši 6 626 106 Kč,
na akci č. 114V511008006 - „Národní certifikační autorita – vývoj“ ve výši 16 909 126,01 Kč,
na akci č. 114V511008010 - „MORIS evidence vydaných autentizačních certifikátů a integrace
národního bodu s portálem občana a eGON Service Busem“ ve výši 2 891 694,20 Kč, akci
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č. 114V511009001 - „MORIS – rozvoj IS NIA pro Service Providery (SeP) a Identity Providery
(IdP)“ ve výši 6 619 141,96 Kč, na akci č. 114V511009003 - „Nákup licencí pro dobudování
DC2“ ve výši 4 515 607,31 Kč a na akci č. 114V511009005 - „GINIS – pořízení jádra a modulu
SUD“ ve výši 304 012,50 Kč].
Celkové čerpání programově financovaných výdajů na funkční oblasti 1100000 bylo ve výši
68 280 994,19 Kč, a to na akci č. 114V511008006 - „Národní certifikační autorita – vývoj“
ve výši 3 629 999,79 Kč, na akci č. 114V511009001 - „MORIS – rozvoj IS NIA pro Service
Providery

(SeP)

a

Identity

Providery

(IdP)“

ve

výši

7 390 622,82

Kč,

na

akci

č. 114V511009003 - „Nákup licencí pro dobudování DC2“ ve výši 4 387 323,58 Kč a na akci
č. 114V511009004 ve výši 52 873 048 Kč.
Celkové čerpání běžných souvisejících výdajů v rámci programového financování v roce
2019 dosáhlo 6 406 645,66 Kč. Z toho čerpání na FO 1100000 ve výši 4 182 080,35 Kč, a to
na akci č. 114V511009001 - „MORIS – rozvoj IS NIA pro Service Providery (SeP) a Identity
Providery (IdP)“ ve výši 125 157,56 Kč, na akci č. 114V511009003 - „Nákup licencí pro
dobudování DC2“ ve výši 35 853,79 Kč a na akci č. 114V511009004 - „Národní certifikační
autorita – 2. etapa“ ve výši 4 021 069 Kč.
Rozpočet investičních a běžných souvisejících výdajů v rámci ISPROFIN byl čerpán
na 99,76 % (podíl celkového čerpání rozpočtu v rámci ISPROFIN ve výši 68 280 994,19 Kč
a R2 ve výši 68 445 434 Kč).
Nároky z nespotřebovaných výdajů byly v rámci ISPROFIN čerpány na 100 % (podíl
celkového čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v ISPROFIN ve výši 37 865 687,98 Kč
a celkového

zapojení

nároků

z nespotřebovaných

výdajů

v ISPROFIN

ve

výši

37 865 687,98 Kč).
K 31. prosinci 2019 byl zůstatek nedočerpaných prostředků v rámci ISPROFIN na
FO 1100000 ve výši 164 439,81 Kč (v investičních výdajích na akci 114V51100R001 –
„Rezerva na financování programů Správy základních registrů“), tyto prostředky budou
převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a čerpány v roce 2020 na další výdaje vrámci
ISPROFIN.
Limit počtu zaměstnanců
V roce 2019 měla SZR rozpočtem limitováno 58,5 zaměstnanců (9 míst v kategorii
občanských zaměstnanců a 49,5 státních zaměstnanců). Tento počet se během roku snížil
na 58 zaměstnanců (9 míst v kategorii občanských zaměstnanců a 49 státních zaměstnanců).
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl k 31. prosinci 2019 celkem 48,4 zaměstnanců.
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Obsazeno bylo k 31. prosinci 2019 48 SSM a 7 SPM. Neobsazeno pak celkem 11 míst, a to
10 SSM a 1 SPM.

8. Seznam použitých zkratek
AIS

agendový informační systém

CA

certifikační autorita

CMS, CMS2

centrální místo služeb

Czech POINT

Český podací ověřovací informační národní terminál

ČR

Česká republika

DPČ

dohoda o pracovní činnosti

DPH

daň z přidané hodnoty

EDS

evidenční dotační systém

EDS/SMVS

informační systém využívaný na jednotlivých ministerstvech
s přímým napojením na Ministerstvo financí ČR, kde slouží
k centrálnímu zpracování podkladů pro tvorbu plánu výdajů státního

EU

Evropská
rozpočtu aunie
evidování dotací

FAIS

formulářový AIS

FKSP

fond kulturních a sociálních potřeb

FO

funkční oblast státního rozpočtu

HW

hardware

ICT

informační a komunikační technologie

INV NF

investiční prostředky

IS

informační systém

IS o ISVS
ISMS

informační
systém o informačních systémech veřejné správy
,
systém managementu bezpečnosti informací

ISPROFIN

informační systém programového financování

ISZR

informační systém základních registrů

IT

informační technologie

ITSM

management služeb pro informační technologie

JIP

jednotný identitní prostor

MF

Ministerstvo financí

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MV

Ministerstvo vnitra

NIA

Národní identitní autorita

NCA

Národní certifikační autorita
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NIV NF

neinvestiční prostředky

OPPP

ostatní platby za provedenou práci

OPV

ostatní provozní výdaje

ORG

informační systém zajišťující ochranu osobních identifikátorů

OVM

uložených v základních registrech
orgán veřejné moci

RAZR

registrační autorita základních registrů

R1

rozpočet vládou schválený a přidělený na činnost úřadu

R2

rozpočet po rozpočtových změnách provedených v průběhu roku

ROB

registr obyvatel

ROS

registr osob

RA

registrační autorita

RP

rozpočtová položka

RPP

registr práv a povinností

RÚIAN

registr územní identifikace, adres a nemovitostí

SLA

smlouva o garantované úrovni služeb

SM

středoškolské s maturitou

SMVS

Správa Majetku ve Vlastnictví Státu

SPM

systemizované pracovní místo

SSM

systemizované služební místo

SZR

Správa základních registrů

SW

software

VO

vyšší odborné

VŠ

vysokoškolské

ZR

základní registry
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