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1 Úvod

Informace pro obce
AIS =  agendový informační systém
OVM =  orgán veřejné moci

Napojení IS KEO4 na základní registry je realizováno jako sdílené připojení AIS dle dokumentace SZR
„Připojení agendových informačních systémů k základním registrům – sdílení připojení, verze 2.5“.

Režii spojenou s připojením zajistí za všechny tzv. správce sdíleného AIS. 

Správce sdíleného AIS

V režimu, kdy je jeden agendový systém (KEO4) sdílený více obcemi a přistupuje k základním
registrům z jedné IP adresy (hosting), musí dle dokumentace existovat i jeden tzv. správce sdíleného
AIS. 

Správcem sdíleného AIS může být pouze orgán veřejné moci. Správce sdíleného AIS registruje AIS,
žádá o přístupový certifikát a odpovídá za to, že AIS je schopen vyhovět požadavkům kladeným na
komunikaci se základními registry. 

V roli správce sdíleného AIS je Město Kamenický Šenov, se kterým jsme uzavřeli dohodu. 

Prakticky to znamená, že pro přístup obce do základních registrů z KEO4: 

- Nebude třeba registrace AIS v Registru práv a povinností. 

- Nebude třeba získat a obnovovat přístupový certifikát. 

- Bude třeba dále registrovat působnost v agendách (jako dosud). 

- Bude třeba provést přihlášení k základním registrům v KEO4. 

Přihlášení k základním registrům v KEO4

Viz kapitolu Napojení KEO4 na základní registry

Napojení na základní registry je možné využívat z modulů:

· Příjmové agendy

· Evidence obyvatel

· Vidimace

· Matrika
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https://szrcr.cz/images/dokumenty/spr%C3%A1vci_AIS/Sdileni_pripojeni_verze_2.5public.pdf
http://www.alis.cz/uploads/dokumentace/keo4/prijmove_agendy/index.html
http://www.alis.cz/uploads/dokumentace/keo4/evidence_obyvatel/index.html
http://www.alis.cz/uploads/dokumentace/keo4/vidimace/index.html
https://www.alis.cz/uploads/dokumentace/keo4/matrika/index.html
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2 Základní pojmy

Agenda - souhrn činností, výkon vymezeného okruhu vzájemně souvisejících činností v rámci
působnosti orgánu veřejné moci.

AIS - agendový informační systém, je informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu jedné
nebo více agend, které orgán veřejné moci vykonává podle konkrétních právních předpisů

Sdílený AIS - umožňuje, aby AIS využívalo více OVM. Typickým příkladem sdíleného AIS jsou různé
systémy elektronické spisové služby (sdílená aplikace).

Správce AIS - orgán veřejné moci (dále jen „OVM“). Správce AIS musí být uveden v seznamu OVM v
Registru práv a povinností (dále jen "RPP"). Správce AIS musí mít AIS, který spravuje, zaregistrován v
RPP.

Registrací v RPP získá AIS identifikátor (AIS_ID), který umožní jednoznačnou identifikaci
AIS při jeho komunikaci se základními registry.

Správce AIS odpovídá za to, že AIS je provozovaný v souladu s právními předpisy
(především Zákon č. 111/2009 Sb. - o základních registrech), a dále odpovídá za
dodržování provozních podmínek AIS ve vztahu k základním registrům. Přitom postupuje
v souladu s provozní dokumentací SZR, která je uveřejněna na www.szrcr.cz.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111
http://www.szrcr.cz/
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3 Napojení KEO4 na základní registry

Se základními registry komunikují tyto moduly:

· KEO4 Příjmové agendy

· KEO4 Evidence obyvatel

· KEO4 Vidimace

· KEO4 Matrika

· KEO4 Spisová služba

· KEO4 Evidence hřbitovů

Nastavení pro všechny tři moduly provedete v modulu Administrace.
Nastavení vazby na ZR může zprovoznit pouze uživatel s  administrátorským oprávněním a provádí se v
modulu Administrace - záložka Databázové schéma - nabídka Základní registry - Přihlášení k ZR.

Postup nastavení přístupu k ZR:

ID AIS - vyplňte zpravidla pětimístné číslo, které máte přiděleno ze základních registrů.

1) Autentizace organizace typu OVM.

Tlačítko Vytvořit žádost o autentizaci.

Uživatel je vyzván k zadání ID datové schránky organizace.

Následně se vygeneruje a odešle datová zpráva do schránky organizace. Datová zpráva obsahuje
PDF se šifrovanou identifikací serveru, ze kterého se žádost vygenerovala.

2) Stažení datové zprávy a uložení přiloženého PDF na disk počítače.

3) Načtení PDF z disku.

Tlačítko Načíst PDF pro dokončení autentizace.

Je třeba vyhledat uložené PDF a načíst jej.

Uživatel je informován o úspěšném přihlášení organizace k základním registrům.

4) Nastavení parametrů pro stahování notifikací.

Získávání a zpracování notifikací ze základních registrů (ROB) probíhá v modulech KEO4 Příjmové
agendy a KEO4 Evidence obyvatel.

Nastavení parametrů se provádí v modulu Administrace - záložka Databázové schéma - Základní
registry ROB - Parametry stahování notifikací. 

Nabídka je dostupná pouze uživatelům s oprávněním administrátora (pracovníci podpory nebo
obchodní zástupci společnosti ALIS).



Napojení KEO4 na základní registry 7

© 2023 ALIS spol. s r.o.

Obsluha použije tlačítko Nový, následně vybere agendu (Obecní zřízení A343 pro Evidenci
obyvatel nebo Místní poplatky A42 pro Příjmové agendy) a vlastníka procesu (zodpovědnou
osobu, která má oprávnění z titulu dané agendy přistupovat k ROB).

5) Ztotožnění obyvatel/poplatníků

V Evidenci obyvatel i v Příjmových agendách má uživatel k dispozici tlačítko Akce - nabídka
Ztotožnit a přihlásit k notifikacím.

Akci ztotožnění je možné provést hromadně.

· V Evidenci obyvatel se ztotožnění provádí pro všechny obyvatele.

· V Příjmových agendách je třeba vybrat pouze poplatníky s povinnostmi dle daňového řádu
(jen na ty lze využít agendu určenou pro místní poplatky (A42)).
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4 Ztotožnění obyvatel / poplatníků

Ztotožněním osoby se rozumí proces získání AIFO osoby ze základních registrů. Probíhá tak, že daný
AIS provede vyhledání dané osoby podle jejích osobních údajů v registru obyvatel a v odpovědi ze
základních registrů se nacházejí jak informace o dané osobě, tak její AIFO.

AIFO (Agendový identifikátor fyzické osoby) je bezvýznamový identifikátor, který používají základní
registry pro identifikaci fyzických osob. Na rozdíl od rodného čísla nelze z AIFO vyčíst datum
narození ani pohlaví dané osoby.

Provedení ztotožnění obyvatel je podmínkou pro následné zjišťování změn u obyvatel/poplatníků
formou stahování notifikací. 

V KEO4 se je možné akci ztotožnění provést hromadně nebo jednotlivě.

Před ztotožněním se Obyvatel ověří v Základních registrech a uživatel musí povinně zadat důvod
vyhledávání v ROB. Při ztotožnění z formuláře (i při hromadném ztotožnění) se pro ověření použijí údaje:
Jméno, Příjmení, Datum narození, Datum úmrtí a Kód adresního místa pro
trvalý pobyt.

Hromadné ztotožnění

Vyberou (zaškrtnou) se všichni obyvatelé/poplatníci v seznamu a použije se tlačítko Akce -
Ztotožnit a přihlásit k notifikacím.

Uživatel musí povinně zadat důvod vyhledávání obyvatele v ROB. 

Pokud se některé osoby nepodaří ztotožnit, zobrazí se jejich seznam v sestavě.

· V Evidenci obyvatel se ztotožnění provádí pro všechny obyvatele.

· V Příjmových agendách je třeba vybrat pouze poplatníky s povinnostmi dle daňového řádu (jen
na ty lze využít agendu určenou pro místní poplatky (A42)).

Ztotožnění jednotlivé osoby  (např. nově přihlášeného obyvatele k TP nebo

narozeného dítěte)

· Evidence obyvatel

Přihlásit nového obyvatele k notifikacím je možné v kartě obyvatele tlačítkem Přihlásit.

Další možností přihlášení k notifikacím je ověřit obyvatele v ROB z karty obyvatele tlačítkem

 a následně v okně s výsledkem ověření použít tlačítko Přihlásit k
notifikacím.

· Příjmové agendy
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V kartě poplatníka se stiskne tlačítko s logem základních registrů .

Následně se použije tlačítko Přihlásit.

Další možností přihlášení k notifikacím je ověřit poplatníka v ROB z karty poplatníka tlačítkem

 a následně v okně s výsledkem ověření použít tlačítko Přihlásit k
notifikacím.

Odhlášení notifikací

Osoby přihlášené k odběru notifikací je možné z notifikací odhlásit - tlačítkem Akce - nabídka
Odhlásit od notifikací anebo jednotlivě z karty obyvatele/poplatníka tlačítkem
Odhlásit.
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5 Ověřování v základních registrech

Pokud je systém KEO4 napojený na základní registry, je možné v ZR subjekty ověřovat.

Ověřit v ROB

V detailu subjektu typu fyzická osoba je možné tlačítkem  Ověřit v ROB provést ověření
fyzické osoby v Registru obyvatel (ROB).

Zobrazí se okno popsané v kapitole Agenda, činností role, důvod/účel a seznam údajů

Základní registry při ověřování vždy vyžadují uvést agendu a činnostní roli, důvod / účel ověřování a seznam údajů, které jsou
požadovány. Tyto informace se evidují a zasílají jednou ročně do datových schránek občanům. Tento seznam (Záznam o využívání údajů
v registru obyvatel) obsahuje kdo (subjekt), v jaké agendě, kdy a s jakým důvodem/účelem si o občanovi zjišťoval informace ze
základních registrů.

Pro hledání v prvním kroku se použijí relevantní údaje uvedené na kartě subjektu.

Pokud základní registry nenajdou dle těchto údajů jednoznačný subjekt, zobrazí se okno "Doplňte údaje
pro hledání":

Dodatečné hledání

· Typ dokladu a číslo dokladu

· Datová schránka

· Jméno, příjmení, datum narození, datum úmrtí

· Adresa trvalého pobytu

Doplňte další údaje a opakujte hledání.

Výsledek ověření v základních registrech

Při úspěšném hledání se zobrazí okno, kde jsou v levé části údaje z informačního systému KEO4 a v
pravé části okna jsou údaje ze základních registrů.

Tlačítkem Převzít údaje ze základních registrů je možné převzít.

Ověřit v ROS

V detailu subjektu typu Právnická osoba nebo Podnikající fyzická osoba je možné

tlačítkem  Ověřit v ROS provést ověření fyzické osoby v Registru osob (ROS).

Zobrazí se okno popsané v kapitole Agenda, činností role, důvod/účel a seznam údajů

Pro hledání v prvním kroku se použijí relevantní údaje z karty subjektu.
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https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/
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Pokud základní registry nenajdou dle těchto údajů jednoznačný subjekt, zobrazí se okno "Doplňte údaje
pro hledání":

Dodatečné hledání

· IČO

· Datová schránka

· Obchodní název

Doplňte další údaje a opakujte hledání.

Výsledek ověření v základních registrech

Při úspěšném hledání se zobrazí okno, kde jsou v levé části údaje z informačního systému KEO4 a v
pravé části okna jsou údaje ze základních registrů.

Tlačítkem Převzít údaje ze základních registrů je možné převzít.

5.1 Agenda, činností role, důvod/účel a seznam údajů

Po kliknutí na tlačítko    Ověřit v ROB příp.   Ověřit v ROS v kartě subjektu se zobrazí okno, ve
kterém je třeba vyplnit:

Agenda Vyberte agendu z povolených agend:

Kód
agendy

Název agendy

A9145 Spisová služba

A1162 Zákon o vodách

A1661 Kontrolní řád

A32 Pohřebnictví

A963 Ochrana přírody a krajiny

A1342 Ověřování (vidimace a legalizace)

A414 Matriky

A1153 Správní řád

A341 Požární ochrana

A343 Obecní zřízení (zákon o obcích)

A1941 Střet zájmů

A405 Správní poplatky

A4067 Evidence skutečných majitelů

A565 Územní plánování a stavební řád

A46 Uzavírání manželství a určování otcovství
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A1281 Volby do zastupitelstev obcí

A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

A1261 Poskytování informací

A42 Místní poplatky

A1042 Silniční doprava

A1184 Úprava vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

A24 Hospodaření s majetkem státu

A1186 Odpadové hospodářství

A1163 Podpora rozvoje bydlení

A1185 Sociálně-právní ochrana dětí

A394 Finanční kontrola

A388 Veřejné rozpočty

A1301 O úřednících územních samosprávných celků

A561 Podpora regionálního rozvoje

A483 Rejstřík trestů

A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady

A1126 Ochrana ovzduší

A1183 Volby do Parlamentu České republiky

Agendu musíte mít také povolenou v RPP (Registr práv a povinností).

Činnostní
role

Vyberte z nabídky činnostní roli. Pro vybranou agendu se nabízí odpovídající činnostní role.

Důvod / účel Vždy je nutné zadat Důvod / účel ověření.
Pokud v číselníku chybí:
- Můžete jej do číselníku přidat (tlačítko ... a poté Nový). To má tu výhodu, že příště
můžete tento text převzít z číselníku.
- Nebo můžete text napsat a nezakládat ho do číselníku. 

Seznam
údajů

Nabídka údajů se liší podle toho, jaká je vybraná agenda a činnostní role. Seznam údajů je
popsán v Registru práv a povinností (RPP).
Seznam údajů můžete upravit, resp. vybrat jen údaje, které potřebujete.
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6 Stahování notifikací z ROB

V ROB jsou vedeny základní údaje všech obyvatel. Pokud je některý z údajů v základních registrech
změněn a správci AIS tyto údaje vedou ve svých AIS a jsou oprávněni čerpat tyto údaje ze základních
registrů, mohou být informováni (notifikováni) o tom, že došlo ke změně těchto údajů.

Službu odběru notifikací je možné využívat v modulech KEO4 Příjmové agendy a KEO4 Evidence
obyvatel.

Podmínkou pro zjišťování změn u obyvatel/poplatníků formou stahování notifikací je předchozí
akce ztotožnění osob.

Dále je třeba mít v programu nastavené parametry pro stahování notifikací - viz kap. Parametry . 

Stahování notifikací probíhá automaticky v noci na serveru, v určených časech.

V programu se následně založí záznam o stažené notifikaci.

Pokud je v programu zapnutý paramer pro evidování změn, provádí se porovnání s kartami
obyvatel/poplatníků a program automaticky navrhne změny, které z porovnání vyplynou.

Jednotlivé změny jsou zobrazeny v detailu záznamu o stažení notifikace. 

Při stahování notifikací se žádá o údaje:

Agenda A42 Místní poplatky

DatumNarozeni;Prijmeni;DorucovaciAdresa;DatovaSchrankaROB;DatumUmrti;AdresaPobytu;Jmeno

Agenda A343 Obecní zřízení

DatumNarozeni;DatumUmrti;MistoUmrti;Prijmeni;MistoNarozeni;DorucovaciAdresa;AdresaPobytu
;Obcanstvi;Jmeno

Změny, které program vyhodnocuje:

· Úmrtí - tuto změnu navrhne v případě, že je v notifikaci vyplněno Datum úmrtí. 

· Odstěhování - tuto změnu navrhne, když zjistí, že údaj Obec v notifikaci je jiný, než je zadáno v
základních parametrech databázového schématu. 

· Stěhování v obci - tuto změnu navrhne, když zjistí, že údaj Obec v notifikaci se shoduje s obcí v
základních parametrech, ale je jiná ulice nebo číslo domovní. 

· Změna příjmení - tuto změnu navrhne, když se Příjmení v notifikaci liší od příjmení na kartě
obyvatele. 

· Změna jména - tuto změnu navrhne, když se Jméno v notifikaci liší od jména na kartě obyvatele. 

· Změna státní příslušnosti - tuto změnu navrhne, když se Státní příslušnost v notifikaci liší od
státní příslušnosti na kartě obyvatele.

16
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Pozn.: Nikdy nelze zjistit změnu Přihlášení k trvalému pobytu, protože formou notifikací
lze zjistit změny pouze ke ztotožněným obyvatelům, tedy k těm, kteří už jsou v
programu evidovaní. 

Promítnutí změn do karet obyvatel/poplatníků:

· V případě modulu Příjmové agendy se změny se do karet poplatníků propisují automaticky. 

· V případě Evidence obyvatel je možné automatické propisování změn zapnout v základních
parametrech  EO. Není-li tento parametr zapnut, je třeba používat tlačítko Provést změny
(aktualizovat karty obyvatel)- tím se teprve změněné údaje promítnou do karet
obyvatel - údaje o obyvateli se zaktualizují. 

16
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7 Číselníky

Číselník agend a činnostních rolí

Agendy a role se automaticky načtou z Registru práv a povinností při prvním napojení KEO4 na
základní registry, případně lze opětovné načtení vyvolat stisknutím tlačítka Načíst agendy a
činnostní role z RPP (v modulu Administrace, v záložce Databázové schéma, v
nabídce Základní registry / Číselníky / Agendy).

Viz také Agenda, činností role, důvod/účel a seznam údajů .

Agenda Číslo Název Činnostní role - příklad

Evidence
obyvatel

A434 Obecní zřízení CR8100 - Využívání údajů z ROB, ISEO, ISC (§ 149a)

Evidence
obyvatel -
volby

A1281 Volby do
zastupitelstev
obcí

CR10302 - pro účely registrace kandidátních listin
CR10282 - projednání a registrace kandidátních listin

Příjmové
agendy

A42 Místní poplatky CR991 - Výkon správy místních poplatků
CR47928 - Přezkum rozhodnutí vydaných orgány
obce v řízení podle zvláštního zákona

Příjmové
agendy

A1149 Přestupky CR7450 - Ověření údajů osob v řízení o přestupcích.

Vidimace A1342 Ověřování
(vidimace a
legalizace)

CR9276 - Provádění vidimace a legalizace obecním
úřadem

Matrika A414 Matriky CR9098 - Ověřování údajů z ROB, ISEO, registru
cizinců, občanských průkazů nebo cestovních dokladů

Pokud si v seznamu zaškrtnete některé agendy ve sloupci Oblíbená , budou se vám při
ověřování zobrazovat  v seznamu na prvních místech.

Číselník důvodů / účelů

Uživatelský číselník, který je vázán na uživatele - každé pracovní místo má svůj číselník.

Pokud si v seznamu zaškrtnete některé agendy ve sloupci Oblíbená , budou se vám při
ověřování zobrazovat v seznamu na prvních místech.

11
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8 Parametry

Parametry stahování notifikací

Modul Administrace / záložka Databázové schéma / Základní registry /
Parametry stahování notifikací (nabídka je dostupná pouze uživatelům s oprávněním
administrátora).

Pro nastavení parametrů je třeba pomocí tlačítka Nový je třeba vybrat agendu (Obecní zřízení
A343 nebo Místní poplatky A42) a vlastníka procesu (zodpovědnou osobu, která má oprávnění z
titulu dané agendy přistupovat k ROB).

Parametry pro zjišťování změn v Evidenci obyvatel

Viz dokumentaci KEO4 Evidence obyvatel

https://www.alis.cz/uploads/dokumentace/keo4/evidence_obyvatel/index.html?parametry.html
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9 Záznamy o využívání údajů

Veškeré přístupy k základním registrům jsou zaznamenávány, logovány a uchovávány po dobu dvou
let.

Nabídku najdete v modulu Administrace / záložka Databázové schéma /
Základní registry / Záznamy o využívání údajů.

Obsluha je vyzvána k načtení dat a následně se zobrazí záznamy o proběhlé komunikaci se
základními registry za přednastavené období (výchozí filtr je nastaven na zobrazení komunikace za
poslední den, interval je možné změnit).

Starší záznamy dvou let jsou pravidelně automaticky mazány.
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