PŘÍNOSY A DOPADY
REGISTRU OSOB ROS
1. Zjednodušení registrace
(evidence) osoby
Založení právnické osoby nebo vydání
osvědčení k podnikání se budou provádět
u stejných orgánů nebo institucí (tzv. editorů ROS), které tuto činnost vykonávají
již v současnosti. Při jednání v této záležitosti s OVM se nebudou muset předkládat
všechny potřebné osobní údaje, ale jen ty,
které jsou nezbytné pro ztotožnění podnikatelů nebo statutárních zástupců v registru obyvatel. Po provedené registraci (evidenci) osoby budou po nabytí právní moci
referenční údaje osoby automatizovaně
zapsány do ROS.

Před zahájením provozu základních registrů:

2. Obíhat budou dokumenty a ne lidé

Po zahájení provozu základních registrů:

Změnu referenčních údajů osoby podnikatel nebo právnická osoba nahlásí jenom
jednou na jednom místě. Ostatní oprávněné orgány veřejné moci je budou získávat
automaticky z registru osob a využívat pro
svoji činnost jako údaje zaručené, platné
a aktuální, bez nutnosti dalšího ověřování.
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Skončí tak neustálé poskytování stejných
údajů osob různým úřadům. Odstraní se
roztříštěnost v poskytování údajů o osobách, údaje budou soustředěny v ROS.
3. Zjednodušení přidělování
identifikačních čísel osob (IČO)
Změní se současný způsob přidělování
identifikačních čísel těm osobám, kterým
je dosud přiděloval ČSÚ. Po zprovoznění
systému základních registrů bude všem
osobám přiděleno identifikační číslo osoby přímo při registraci (evidenci) editorem
ROS. I nadále však bude platit pravidlo,
že každá osoba může mít přiděleno pouze
jedno identifikační číslo bez ohledu na to,
zda je evidována ve více agendách. Identifikační čísla přidělená před zahájením provozu základních registrů zůstanou nadále
v platnosti.
4. Údaje osoby pod kontrolou
Prostřednictvím kontaktních míst CzechPoint nebo datových schránek budou mít podnikatelé, právnické osoby a statutární zástupci možnost zjistit, jaké referenční údaje
se o jejich osobách v registru osob vedou,
kdo je aktualizoval a které orgány veřejné
správy jejich údaje v minulém kalendářním
roce využívaly.
5. Větší bezpečnost osobních údajů
Uvedení základních registrů do praxe
posiluje ochranu a bezpečnost osobních
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údajů vedených v rámci veřejné správy.
V této souvislosti vzniká orgánům veřejné
správy povinnost používat k jednoznačnému určení fyzické osoby agendový identifikátor fyzické osoby (AIFO). Každá agenda
bude mít pro danou osobu přiřazen vlastní
unikátní identifikátor. Jedná se o ochranný
prvek, kterým se zabrání neoprávněnému
propojení osobních údajů fyzické osoby
z různých agend. Přidělování AIFO jednotlivým agendám a jeho odvození ze zdrojového identifikátoru zabezpečuje informační systém ORG spravovaný Úřadem na
ochranu osobních údajů.
6. Získání ověřených a aktuálních
údajů pro rozhodování
ve státní správě
Zavedení registru osob bude mít nesporný přínos při řešení současných problémů
souvisejících s nejednotností, multiplicitou
a neaktuálností údajů v rámci jednotlivých
evidencí veřejné správy. Využívání jednotných údajů z registru osob tak státní
a veřejné správě otevře nové možnosti zlepšování rozsahu a kvality poskytovaných služeb vůči podnikatelskému
prostředí, zefektivnění administrativních
úkonů a výrazně sníží riziko využívání
chybných údajů. K dispozici budou vždy
aktuální údaje o osobě vč. aktuálních údajů o adrese z RUIAN a fyzické osobě z registru obyvatel.

