Záznam z jednání k poskytování referenčních údajů jiným osobám
Místo jednání: Ministerstvo vnitra, budova CTX.
Datum: 15.3.2013, 10.00-12.00
Účastníci: SZR: Ing. M. Pešek, RNDr. R. Novotná, Ing. M. Havlíček.
OSČ MV: JUDr. Z. Němec
ČÚZK: Ing. T. Holenda
Zástupci „jiných osob“: Allianz pojišťovna, AXA Bank, Bohemia Energy, CETELEM, Českomoravská
stavební spořitelna, Citibank, Česká pojišťovna, Česká pošta, Česká spořitelna, Česká spořitelna –
penzijní společnost, Česká televize, CRIF – Czech Credit Bureau, ČSOB, E.ON ČR, ČSOB penzijní
společnost, Fio banka, GE Money Bank, Generali Pojišťovna, ING Bank, Komerční banka, Kooperativa
pojišťovna, Krajský úřad plzeňského kraje, mBank, Modrá pyramida stavební spořitelna, Ministerstvo
průmyslu a obchodu, Oborová zdravotní pojišťovna, PC Help, Penzijní spol. České pojišťovny, Pražská
energetika, Pražská plynárenská, Raiffeisen stavební spořitelna, RELSIE, RWE, Telefonica Czech
Republic, T-Mobile, Triglav pojišťovna, ÚMČ Praha 8, UniCreditBank, UNIQA pojišťovny, UPC Česká
republika, VZP, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra.
Obsah jednání:


Seminář Poskytování referenčních údajů jiným osobám – prezentace principů fungování
základních registrů, prezentace procesu poskytování referenčních údajů jiným osobám a
ukázka návrhů nových formulářů k poskytnutí údajů jiné osobě.

Jednotlivé závěry:
1. V úvodu ředitel SZR, Ing. Michal Pešek, představil základní informace o základních
registrech.
2. K tématu poskytování údajů jiným osobám se vyjádřila vedoucí odboru Správy a
koncepce, RNDr. Renata Novotná. Byl představen celý proces podání žádosti na
CzechPOINT a prostřednictvím datové schránky přes portál veřejné správy. Byly
prezentovány ukázky současných a navrhovaných formulářů žádostí a výstupů.
3. Ing. Tomáš Holenda z ČÚZK jakožto správce RUIAN doplnil informace z prezentace informoval o dálkovém přístupu do registru územní identifikace adres a nemovitostí přes
webovou službu.
4. Následovala diskuze k problematice ztotožnění klienta, pokud dorazí jiné osobě formulář
„poskytnutí údajů jiné osobě“. Na otázky zástupců jednotlivých právnických osob
reagovali zástupci SZR spolu s ředitelem odboru správních činností MV, JUDr. Zdeňkem
Němcem a Ing. Tomášem Holendou.
5. Z diskuze vyplynuly následující závěry k návrhu řešení:
a. Problém ztotožnění klientů při prvotním ztotožnění souhlasu - návrh nezbytných
položek pro jednoznačné ztotožnění.
b. Možnost jiné osoby odmítnout využívat službu poskytování údajů z ROB.
c. Jasně stanovit pravidla, pokud jiná osoba neidentifikuje klienta.
d. Právní váha doručené datové zprávy proti uzavřené smlouvě mezi klientem a
jinou osobou.

e. Zpětná vazba o akceptaci doručené datové zprávy.
f. Návrh povinných položek pro iniciační zprávu.
g. Návrh položek pro opakované zasílání změn – jméno, příjmení, adresa, datum
narození.
h. Návrh přesnějšího obsahu nepovinné položky zprávy pro příjemce.
i. Nastavit do metodik státní správy, aby upozornila na skutečnost, že je nejprve
třeba poskytnout souhlas, a teprve poté provést změnu údajů.
j. Vazba zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. SZR osloví
právní referát Odboru regulace finančního trhu ČNB žádostí o stanovisko
k identifikaci klienta podle zákona č. 253/2008 Sb. a zákona č. 111/2009 Sb.
k. Zvážit pozastavení současných formulářů o poskytnutí údajů jiné osobě.
6. Od pondělí 18.3. bude na webu SZR uveřejněn zápis ze semináře a příručka pro třetí
osoby. Návrhy na lepší využitelnost služby budou zasílány od 18. 3. 2013 po dobu 10ti
pracovních dní na mailové adresy SZR: szr@szrcr.cz či renata.novotna@szrcr.cz .
Zpracoval za SZR: Mgr. Petr Frendlovský

Schválil: Ing. Michal Pešek
Za Správu základních registrů

