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1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI

Logo:

Právní forma:

Správa základních registrů (dále jen SZR)
Organizační složka státu zřízená zákonem
č. 111/2009 Sb. o základních registrech
SZR je součástí rozpočtové kapitoly MV ČR

Ředitel:

Ing. Michal Pešek

Sídlo:

Na Vápence 14, Praha 3

Tel.:

236 031 751

Fax:

236 031 752

e-mail:

szr@szrcr.cz

www stránky:

www.szrcr.cz

Elektronická podatelna:

podatelna@szrcr.cz

ID datové schránky:

jjqjqih (OVM)

IČ:

72054506

DIČ:

CZ 72054506
Nejsme plátci DPH

Bankovní spojení:

Česká národní banka

č. ú.: 5600881/0710

Správa základních registrů je správním úřadem, který vznikl k 1. 1. 2010 dle § 6 zákona č.111/2009
Sb. o základních registrech ze dne 26. března 2009. Úřad je samostatnou organizační složkou státu,
která je účetní jednotkou a součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra.
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2.

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č.106/1999 SB.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Rok 2011 byl rokem náběhu samostatného fungování správního úřadu Správy základních registrů,
neboť úřad vznikl k 1. 1. 2010. Byla zahájena implementace všech základních registrů, proto se většina
doručených dotazů týkala jednotlivých témat souvisejících se základními registry. Odborná i laická
veřejnost se zajímala o aktuální stav budování jednotlivých registrů, o možnostech získávání dat
z registrů, o způsobu komunikace se základními registry, o budoucí dopady fungujícího systému
základních registrů. Všechny zaslané požadavky a dotazy, které nepatřily do kompetence Správy
základních registrů, byly v souladu se správním řádem postoupeny k vyřízení na správné orgány
veřejné moci. Při zpracování této agendy byla využívána komunikace prostřednictvím elektronické
podatelny, datovými zprávami, telefonicky nebo e-mailovou korespondencí. V žádném z realizovaných
případů se nejednalo o žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
Struktura poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011 v členění podle písmen
odstavce (1) paragrafu 18 byla následující:
a)

Počet podaných žádostí o informace

0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

c)

Rozsudky soudu ve věci přezkoumání

0

d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

e)

Počet stížností podaných podle § 16a

0

3.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Správa základních registrů je organizační složkou státu. V čele Správy základních registrů stojí ředitel
úřadu, kterého jmenuje ministr vnitra. Organizace se člení na jednotlivé organizační články, kterými
jsou odbory a oddělení:
a) Odbor kancelář SZR
a. Oddělení ekonomické a majetkové
b) Odbor Správy a koncepce SZR
a. Oddělení koncepce a rozvoje
b. Oddělení správních činností
c) Odbor bezpečnostní politiky
d) Odbor Informačních a komunikačních technologií
a. Oddělení Helpdesk
b. Oddělení provozu ICT
Ředitel úřadu přímo řídí kromě ředitelů jednotlivých odborů interního auditora a koordinačního,
projektového vedoucího.
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Organizační schéma Správy základních registrů

Ředitel

Kancelář SZR

Koordinační, projektový
a programový pracovník

Odd. ekonomické
a majetkové

auditor

Administrativní pr.

Administrativní pr.
Pr. vztahů k veřejnosti
právník
Personalista

Odbor
Správy a koncepce

Odbor
Bezpečnostní politiky

Odbor
ICT

Správce IKT
Odd.
Koncepce a rozvoje

Správce IKT

Odd.
Správních činností

Odd.
Helpdesk

4.

Odd.
Provozu ICT

PŘEHLED PLNĚNÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ
A. SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ JE SPRÁVCEM ISZR

Správa základních registrů byla zřízena zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech k 1. 1. 2010.
Hlavní úkoly jí byly definovány v § 7 přímo zákonem o základních registrech č. 111/2009 Sb.
Správa základních registrů je správcem informačního systému základních registrů a zajišťuje:
 provoz informačního systému základních registrů a jeho bezpečnost,
 realizaci vazeb mezi jednotlivými základními registry prostřednictvím služeb informačního
systému základních registrů,
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 realizaci vazeb mezi základními registry a agendovými informačními systémy prostřednictvím
služeb informačního systému základních registrů,
 zpřístupnění referenčních údajů obsažených v základních registrech v rozsahu oprávnění
obsažených v registru práv a povinností,
 vedení záznamů o událostech souvisejících s provozováním informačního systému základních
registrů.
Zákonem č. 100/2010 Sb. ze dne 17. března 2010 se změnil termín zahájení ostrého provozu
základních registrů a byl posunut na 1. 7. 2012. Touto skutečností se i věcná zodpovědnost Správy
základních registrů za činnosti jmenované v zákoně č. 111/2009 Sb. posunula o 12 měsíců k 1. 7. 2012.
Další konkrétní úkoly zadala Správě základních registrů vláda svým nařízením č.161/2011 Sb.
o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona
o základních registrech ze dne 21. 6. 2011.
Úkoly správce Informačního systému základních registrů vyplývající z nařízení vlády č. 161/2011 Sb.:


do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení zveřejní podmínky pro připojení
agendových informačních systémů,



do 30. září 2011 zajistí zprovoznění vnějšího rozhraní informačního systému základních
registrů a propojení informačního systému základních registrů s registrem obyvatel, registrem
osob, registrem práv a povinností, registrem územní identifikace a informačním systémem
vedeným Úřadem pro ochranu osobních údajů a nezbytné podmínky pro propojitelnost
vybraných agendových informačních systémů s informačním systémem základních registrů,



do 31. prosince 2011 zajistí nezbytné podmínky pro propojitelnost agendových informačních
systémů.

Úkoly z nařízení vlády Správa základních registrů v roce 2011 splnila.
Nad rámec těchto úkolů připravuje Správa základních registrů od léta 2011 spolu s MV ČR změnu
zákona č. 111/2009 Sb., na základě které by se Správa základních registrů stala provozovatelem
i registru osob, registru práv a povinností a registru obyvatel. Finální dokumenty nebyly v roce 2011
projednány, ale Správa základních registrů se začala na plánované rozšíření svých povinností
připravovat.
Dále se společně MV ČR a Správa základních registrů snažily zjednodušit povinnosti správce
Informačního systému základních registrů tím, že by projekt Informačního systému základních registrů
před zahájením implementace změnil příjemce dotace z MV ČR na Správu základních registrů. Na
základě doporučení řídícího orgánu MMR byly nakonec veškeré aktivity v září zastaveny.
Správa základních registrů se v roce 2011 účastnila roadshow po všech krajích ČR, které organizovalo
MV ČR s MF ČR. Cílem spoluúčasti bylo vysvětlení začlenění Správy základních registrů do celého
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systému základních registrů, seznámení s úkoly ve vztahu ke krajům a styčné plochy vzájemné
spolupráce mezi územím a Správou základních registrů v roce 2012. Představení Správy základních
registrů a jejích hlavních úkolů bylo prezentováno i na všech konferencích, které se týkaly základních
registrů, např. ISSS 2011 v Hradci Králové, eGovernment 20:10 v Mikulově, konference IIR eGovernment 2011 v Praze.
Správa základních registrů se celý rok 2011 aktivně účastnila Řídícího výboru ZR, Koordinační rady ZR,
Redakční rady i hlavního projektového týmu ISZR. Účastnila se aktivně, připomínkovala materiály,
zpracovávala stanoviska nebo i materiály předkládala k projednávání.

B. SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ JE SPRÁVNÍM ÚŘADEM
Správa základních registrů jako úřad musela v roce 2011 stabilizovat svoje fungování. Začátek roku
zahájila se čtyřmi zaměstnanci ve dvou kancelářích v objektu MV ČR. Navíc MV ČR s účinností od
1. 4. 2011 ukončilo dohodnutou podporu fungování ekonomiky a účetnictví Správy základních registrů.
Proto bylo nutné zahájit nezbytné kroky k osamostatnění. Řešení se skládalo z oblasti personální,
technické a s tím související prostorové nároky. S nástupem nových zaměstnanců se podařilo velmi
náročně získat k dispozici ještě jednu kancelář. Bylo jasné, že Správa základních registrů musí najít
vhodný objekt pro svoje sídlo. Do vyřešení tohoto problému nebylo možné zvyšovat počet
zaměstnanců, který byl začátkem května již ve výši devět. Po intenzívních jednáních byl vytipován
objekt Státní tiskárny cenin, státního podniku. Ta disponovala právě zrekonstruovanými prostory. Dne
26. 5. 2011 byly finalizovány potřebné podklady pro Vládní dislokační komisi s podrobným
zdůvodněním žádosti o změnu sídla. Na základě takto připravené dokumentace Vládní dislokační
komise svým rozhodnutím č.6/2011 schválila dne 22. 7. 2011 změnu sídla Správa základních registrů na
adresu Na Vápence 4, Praha 3 - Žižkov.
Změnou sídla mohla Správa základních registrů pokračovat v profesionalizaci svojí činnosti, kdy
například postupně zahájila fungování podpory uživatelů formou helpdesku nebo rozšířila webovou
prezentaci o moderované technické diskuzní fórum. Správa základních registrů začala řešit problém
zajištění bezpečnosti vnějšího rozhraní ISZR a celého systému základních registrů včetně vypracování
analýzy rizik. Dalším řešením bylo vydefinování kompetenčního modelu a procesních schémat
fungování Správy základních registrů.
V souladu s plněním úkolů Správy základních registrů a zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti byla bezpečnostní ředitelkou Správy základních
registrů udělena jedna bezpečnostní prověrka pro stupeň utajení V.
V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole § 29 odst. 5, který říká, že v případech
s malou pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky, a to
zejména v návaznosti na povahu zajišťovaných úkolů, strukturu a stupeň obtížnosti vnitřního řízení,
mohou orgány veřejné správy podle § 9 odst. 3 u svých organizačních složek své působnosti nahradit
funkci útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly. Správa základních registrů o tuto
výjimku Ministerstvo vnitra požádala a funkce interního auditora byla pro rok 2011 nahrazena
veřejnosprávní kontrolou.
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Během roku 2011 se ve vedení Správy základních registrů vystřídali čtyři ředitelé, což významně
ovlivnilo chod celé organizace. Od počátku roku zastával funkci ředitele RNDr. Jiří Hynek, který v červnu
z této funkce odstoupil. Po jeho rezignaci až do 31. 7. 2011 vedla úřad RNDr. Renata Novotná. Od
1. 8. 2011 byl do funkce ředitele Správy základních registrů jmenován Ing. Robert Korselt, který byl
14. 12. 2011 z funkce odvolán a nahrazen novým ředitelem Ing. Michalem Peškem, který tuto funkci
zastává dodnes.
Správa základních registrů v roce 2011 splnila všechny svoje povinnosti, které jí ukládaly zákony.

5.

ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE

Správa základních registrů měla k 31. 12. 2011 celkem 20 evidenčních pracovníků. V tabulce 2 jsou
uvedeni zaměstnanci ve členění dle věku a pohlaví:
Věk

Muži

Ženy

Celkem

%

21 – 30 let

1

31 – 40 let
51 – 60 let

2
5
3

2
2
4

3
4
6
7

Celkem

11

9

20

15
20
30
35
100

%

55

45

100

41 – 50 let

1

V tabulce 3 jsou uvedeni zaměstnanci v členění podle nejvyššího dosaženého vzdělání, údaje jsou
k 31. 12. 2011:
Dosažené
vzdělání
SM/VO

Muži

Ženy

Celkem

%

VS

3
8

Celkem

11

6
3
9

9
11
20

45
55
100

6.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Finanční prostředky byly poskytovány na základě úkolů Správy základních registrů a schváleného
rozpočtu formou bankovních limitů.
Závazné ukazatele stanovené na rok 2011:
 limit prostředků na platy;
 limit prostředků na ostatní platby za provedenou práci (OPPP);
 příděl do FKSP (1% hrubých mezd, v souladu s vyhláškou č.365/2010 Sb.));
 zákonné odvody (35% z platů a DPČ);
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 ostatní běžné výdaje;
 limit počtu zaměstnanců.

6.1 PŘÍJMY
Správa základních registrů je správním úřadem, kterému příjmy rozpočtovány nebyly.

6.2 VÝDAJE
I. Mzdové a související výdaje
V rámci R1 byly na mzdové a související výdaje přiděleny finančních prostředky ve výši 13 808 tis. Kč
v rozdělení: RP 501 platy - 10 228 tis., RP 502 OPPP – 752 tis., RP 503 – povinné pojistné 3 478 tis., RP
534 200 převody FKSP – 102 tis. Kč.
Organizační složka státu Správa základních registrů měla pro rok 2011 plánovaných 30 pracovníků. Na
mzdy a související výdaje bylo pro rok 2011 rozpočtováno 13 808 tis. Kč.
a) Seskupení položek 501 Platy

10 228 tis. Kč

b) Seskupení položek 503 Pojistné placené zaměstnavatelem
c) Položka 534200 FKSP

3 478 tis. Kč
102 tis. Kč

Celkem

13 808 tis. Kč

d) Seskupení položek 502 OPPP

752 tis. Kč

Všechny mzdové prostředky a prostředky se mzdou související byly v roce 2011 čerpány pouze
s funkční oblastí 0000 (neprofilující výdaje).
Při výplatě prostředků na platy a odvody související za měsíc prosinec bylo postupováno
dle § 46 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Prostředky byly převedeny na depozitní
účet, odkud byly vyplaceny v řádném výplatním termínu mzdy, OON a odvody související.
Nedočerpané prostředky byly převedeny na příjmový účet.

PODROBNÝ ROZBOR JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK

Čerpání mzdových prostředků a výdajů souvisejících je předkládáno za občanské zaměstnance Správy
základních registrů za rok 2011.
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a) Platové prostředky: rozpočtová položka 501*
Základní přehled o platech občanských zaměstnanců je v tabulce 4
Rok 2011
občanští pracovníci
početní stavy
prostředky na platy
(v tis. Kč)
průměrný plat (v Kč)

30

0

30

9,60

rozdíl mezi R2
a skutečností
+ překročeno
- nedočerpáno
-20,40

10 228
28 411

-3 699
-10 275

6 529
18 136

4 725
41 016

-1 804,00
22 880

úpravy
během roku

R1

R2

skutečnost

Schválený rozpočet R1 na platy pro rok 2011 ve výši 10 228 tis. Kč byl během roku snížen celkem
o 3 699 tis. Kč formou dvou rozpočtových opatření.
První rozpočtové opatření bylo provedeno na základě žádosti SZR (č. j.: SZR-167/2011), kdy došlo ke
snížení finančních prostředků ve výši 199 tis. Kč z platů občanských zaměstnanců a zvýšení v OPPP.
Další snížení bylo provedeno na základě žádosti vedení rezortu o poskytnutí předpokládaných
nedočerpaných prostředků na platy z důvodu nenaplnění početního stavu zaměstnanci SZR (SZR190/2011), kdy byl rozpočet na platy občanských zaměstnanců snížen o 3 500 tis. Kč. Finanční
prostředky byly převedeny do rozpočtu MV ČR.
Skutečné čerpání prostředků na platy v roce 2011 bylo 4 725 tis. Kč, což oproti R2 ve výši 6 529 tis. Kč
představuje nedočerpaní prostředků na platy ve výši 1 804 tis. Kč. Tato skutečnost byla způsobena
nenaplněním početního stavu zaměstnanců. Tyto prostředky budou čerpány v roce 2012
na rozpočtem nepokryté mzdové výdaje prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů r. 2011.
b) OPPP: rozpočtová položka 502*
Schválený rozpočet R1 na OPPP pro rok 2011 ve výši 752 tis. Kč byl během roku zvýšen o 200 tis. Kč.
RP (v tis. Kč)
502 140
502 400
Celkem

R1

R2
752
0
752

Skutečnost
857
95
952

827
95
923

Rozpočtové opatření bylo provedeno na základě žádosti SZR (č.j.: SZR-167/2011), kdy došlo ke
snížení finančních prostředků z platů občanských zaměstnanců ve výši 199 tis. Kč, snížení převodů
FKSP o 1 tis. Kč a zvýšení v OPPP ve výši 200 tis. Kč. Tento přesun byl zdůvodněn potřebou nově
uzavřených „Dohod o pracovní činnosti“ s odborníky z oblasti IT a právních služeb, které SZR doposud
nemělo v pracovním poměru a potřebovalo je při zajištění svých činností.
Skutečné čerpání prostředků v OPPP v roce 2011 bylo 923 tis. Kč, což oproti R2 ve výši 952 tis. Kč
představuje nedočerpání prostředků na OPPP ve výši 29 tis. Kč, z důvodu nenaplnění hodinového
fondu zaměstnanců vycházejícího ze smluv o DPČ. Ušetřené prostředky budou čerpány v roce 2012 na
rozpočtem nepokryté výdaje v OPPP prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů r. 2011.
V roce 2011 SZR neposkytla žádný peněžitý dar.
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c) Povinné pojistné za zaměstnance: rozpočtová položka 503*
RP 503* (v tis. Kč)
Z platových prostředků
Z dohod o pracovní činnosti
Celkem

R1

R2
3 478
68
3 546

Skutečnost
2 220
324
2 544

1 606
241
1 847

Schválený rozpočet R1 na povinné pojistné pro rok 2011 ve výši 3 478 tis. Kč byl během roku snížen
celkem o 1 002 tis. Kč formou rozpočtového opatření.
Další rozpočtové opatření bylo provedeno na základě vyhodnocení mzdového čerpání za období leden
– září r. 2011, kdy byl rozpočet SZR navýšen v oblasti povinného pojistného placeného
zaměstnavatelem, rozpočtovým opatřením MV ČR (č. 533/533), celkem o 188 tis. Kč.
Prostředky na povinné pojistné byly čerpány do výše čerpání platových prostředků a prostředků
na dohody o pracovní činnosti.
Skutečné čerpání prostředků na povinné pojistné občanských zaměstnanců v roce 2011 bylo 1 847 tis.
Kč, což oproti R2 ve výši 2 544 tis. Kč představuje nedočerpaní prostředků na povinné pojistné ve výši
697 tis. Kč. Důvod nedočerpání těchto prostředků souvisí s nedočerpáním mzdových prostředků.
d) Převody FKSP
RP 534200 (v tis. Kč)
FKSP

R1

R2
102

Skutečnost
66

55

Schválený rozpočet R1 na rozpočtové položce 534200 – Převody FKSP pro rok 2011 ve výši 102 tis. Kč
byl během roku snížen celkem o 36 tis. Kč. První rozpočtové opatření bylo provedeno na základě
žádosti SZR (č. j.: SZR-167/2011), kdy došlo ke snížení finančních prostředků ve výši 1 tis. Kč z převodů
FKSP a zároveň jejich zvýšení v OPPP. Další snížení bylo provedeno na základě žádosti vedení rezortu
o poskytnutí plánovaných nedočerpaných finančních prostředků a s tím nižší související výdaje v říjnu
2011 (SZR-190/2011), kdy byl rozpočet převodů FKSP snížen o 35 tis. Kč. Tato částka byla převedena
do rozpočtu MV ČR.
Skutečné čerpání prostředků na převody FKSP v roce 2011 bylo 55 tis. Kč, což oproti R2 ve výši 66 tis.
Kč představuje nedočerpání prostředků na převody FKSP ve výši 11 tis. Kč. Důvod nedočerpání těchto
prostředků souvisí s nedočerpáním prostředků na platy.
e) Mimorozpočtové zdroje
SZR nemá žádné mimorozpočtové zdroje.
II. Ostatní běžné výdaje
Rozpisem rozpočtu pro rok 2011 bylo Správě základních registrů přiděleno v oblasti ostatních
provozních výdajů 1 904 tis. Kč. K 31. 12. 2011 byl rozpočet upraven na 7 904 tis Kč. Celkové čerpání
ostatních provozních výdajů bylo 6 666 tis. Kč.
Nebyly použity nároky z nespotřebovaných výdajů ani mimorozpočtové zdroje.
Rozpočtové prostředky roku 2011 v oblasti ostatních provozních výdajů byly čerpány na 84%.
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K 31. 12. 2011 byl zůstatek nedočerpaných prostředků ve výši 1.237.618,92 Kč. Tyto prostředky byly
v r. 2012 zapojeny prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů a jejich větší část byla použita
na úhradu: za zpracování kompetenčního modelu fungování Správy základních registrů, za zpracování
bezpečnostní strategie, za zajištění a provoz spisové služby, za vedení DNS a obnovení registrace
doménového jména.
Dále podseskupení rozpočtových položek 5137 – Drobný hmotný majetek v celkové výši 744 tis. Kč
(nákup počítačů a tiskáren), podseskupení rozpočtových položek 5164 – Nájemné v celkové výši 655
tis. Kč a podseskupení rozpočtových položek 5169 – Nákup ostatních služeb v celkové výši 628 tis. Kč
(např. hosting portálu SZR) podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy (RP 517200 – Programové
vybavení ve výši 45 tis. Kč, 517310 – Tuzemské cesty ve výši 91 tis. Kč).
Na rozpočtové položce 517320 – Zahraniční služební cesty bylo v roce 2011 celkem 61.847,- Kč. Na
jediné zahraniční pracovní cestě v Paříži byl bývalý ředitel Správy základních registrů, který byl na tuto
cestu nominován Ministerstvem vnitra. SZR hradilo cenu letenky ve výši 13.583,- Kč.
Finanční prostředky na financování reprodukce majetku (programové financování) rozpočtovány
nebyly.
III. Limit počtu zaměstnanců
V roce 2011 měla Správa základních registrů limitováno celkem 30 zaměstnanců. Tento počet naplněn
nebyl. Začátkem roku 2011 měla Správa základních registrů 4 občanské zaměstnance, tento počet se
během roku zvýšil na 21, avšak díky častým změnám vedení a související fluktuaci zaměstnanců se
plánovaný početní stav 30 zaměstnanců nepodařilo naplnit a průměrný početní stav byl pouze 10
občanských zaměstnanců.

Dne 29. 3. 2012
Č. j.: SZR-150/2012

Ing. Michal Pešek
ředitel Správy základních registrů
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