Ministerstvo vnitra ČR
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Praha 23.5.2017

Registr práv a povinností - Sdělení o registraci změny agendy
Ministerstvo vnitra ČR, jako správce základního registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a
některých práv a povinností podle ustanovení § 49 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), sděluje orgánu veřejné moci, že byla registrována změna agendy ve smyslu ustanovení § 54
odst. 7 zákona.
Kód agendy:

A1183

Název agendy:

Volby do Parlamentu České republiky

Ohlašovatel agendy:

Ministerstvo vnitra

Právní předpisy:

.

2/1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky (kompetenční zákon)

.

247/1995 zákon o volbách do Parlamentu České republiky

.

247/1995 zákon o volbách do Parlamentu České republiky

.

247/1995 zákon o volbách do Parlamentu České republiky

.

247/1995 zákon o volbách do Parlamentu České republiky

.

247/1995 zákon o volbách do Parlamentu České republiky

.

233/2000 Vyhláška č. 233/2000 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky

.

111/2009 Zákon o základních registrech

.

111/2009 Zákon o základních registrech

(Hlavní právní předpisy jsou označeny tučně.)
Platnost agendy od:

01.06.2017

Platnost agendy do:
Datum registrace agendy:

22.05.2017

Detail odebraných činnostních rolí vašeho OVM
Platnost působnosti od:

01.06.2017

Platnost působnosti do:
Činnostní role:

.

CR10417 - zajištění telefonního spojení do volební místnosti na území obce

Detail ponechaných činnostních rolí vašeho OVM
Platnost působnosti od:

01.06.2017

Platnost působnosti do:
Činnostní role:
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.

CR10505 - určení počtu prostorů pro hlasování

.

CR10474 - vyslání členů okrskové volební komise k voliči na jeho žádost

.

CR10487 - převzetí delegovaných členů a náhradníků starostou

.

CR10488 - jmenování členů okrskových volebních komisí starostou
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.

CR10415 - vedení zvláštního seznamu pro voliče

.

CR10416 - vydávání voličských průkazů

.

CR10420 - zajištění informování voličů o době místě konání voleb

.

CR10421 - zajištění distribuce hlasovacích lístků voličům

.

CR10422 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

.

CR10423 - svolání prvního zasedání okrskové volební komise

.

CR10424 - jmenování a odvolání zapisovatele

.

CR10425 - poskytování informace o počtu a sídle volebních okrsků

.

CR10434 - vyloučení duplicit

.

CR10445 - vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

.

CR10394 - archivace volební dokumentace

.

CR10371 - vedení zvláštního seznamu pro voliče, který nemůže volit ve volebním
okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů

.

CR10374 - vedení stálého seznamu voličů

.

CR10418 - řešení stížností na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovní
volebního okrsku

.

CR10419 - využití údajů pro účely vedení zvláštního seznamu a jejich event. předání
okrskové volební komisi

.

CR10414 - zajištění místností, potřebných pracovních sil a pomocných prostředků pro
okrskové volební komise

Registrovaná změna agendy omezila působnost vašeho OVM v této agendě k výše uvedenému datu (1.6.2017).
Detail agendy i vaší působnosti je možné zobrazit v systému AIS RPP Působnostní .
V případě připomínek nebo dotazů kontaktujte prosím Správce základního registru agend orgánů veřejné moci,
soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností: podpora@szrcr.cz .
Metodika: www.szrcr.cz/registr-prav-a-povinnosti
Správa ZR: www.szrcr.cz/registr-prav-a-povinnosti
Projekt „Registr práv a povinností“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím Integrovaného operačního programu.
Tato zpráva je generována automaticky a odpovědi na ni nemohou být zpracovány. Děkujeme za pochopení.
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Ministerstvo vnitra ČR
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Praha 23.5.2017

Registr práv a povinností - Sdělení o registraci změny agendy
Ministerstvo vnitra ČR, jako správce základního registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a
některých práv a povinností podle ustanovení § 49 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), sděluje orgánu veřejné moci, že byla registrována změna agendy ve smyslu ustanovení § 54
odst. 7 zákona.
Kód agendy:

A1133

Název agendy:

Volba prezidenta republiky

Ohlašovatel agendy:

Ministerstvo vnitra

Právní předpisy:

.

2/1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky (kompetenční zákon)

.

1/1993 Ústava České republiky

.

111/2009 Zákon o základních registrech

.

111/2009 Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

.

111/2009 Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

.

275/2012 Zákon o volbě prezidenta

.

294/2012 Vyhláška o provedení některých sutanovení zákona o volbě prezidenta

(Hlavní právní předpisy jsou označeny tučně.)
Platnost agendy od:

01.06.2017

Platnost agendy do:
Datum registrace agendy:

22.05.2017

Detail odebraných činnostních rolí vašeho OVM
Platnost působnosti od:

01.06.2017

Platnost působnosti do:
Činnostní role:

.

CR10943 - zajištění telefonního spojení do volební místnosti v územním obvodu obce

Detail ponechaných činnostních rolí vašeho OVM
Platnost působnosti od:

01.06.2017

Platnost působnosti do:
Činnostní role:
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.

CR10946 - archivace volební dokumentace převzaté od okrskové volební komise

.

CR10948 - zajištění možnosti volby mimo volební místnost do přenosné volební
schránky

.

CR10923 - zajištění vyvěšení informací o chybách na hlasovacím lístku ve volebních
místnostech

.

CR10949 - zajištění informování voličů o době a místě konání volby v obci

.

CR10950 - zajištění distribuce hlasovacích lístků

.

CR10951 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
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.

CR10952 - zveřejnění informace o počtu a sídle volebních okrsků

.

CR10953 - jmenování a odvolávání zapisovatele okrskové volební komise

.

CR10954 - svolávání prvního zasedání okrskové volební komise

.

CR10955 - jmenování dalších členů okrskových volebních komisí na neobsazená místa

.

CR10956 - vyhrazení plochy pro volební kampaň

.

CR10940 - zajištění volebních místností, pracovních sil a pomocných prostředků pro
okrskové volební komise

.

CR10941 - vedení stálých a zvláštních seznamů voličů

.

CR10942 - vydávání voličských průkazů

.

CR10944 - řešení stížností na organizačně technické zabezpečení na úrovní obce a
volebního okrsku

.

CR10945 - předávání výpisů ze stálého seznamu voličů a ze zvláštního seznamu voličů

Registrovaná změna agendy omezila působnost vašeho OVM v této agendě k výše uvedenému datu (1.6.2017).
Detail agendy i vaší působnosti je možné zobrazit v systému AIS RPP Působnostní .
V případě připomínek nebo dotazů kontaktujte prosím Správce základního registru agend orgánů veřejné moci,
soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností: podpora@szrcr.cz .
Metodika: www.szrcr.cz/registr-prav-a-povinnosti
Správa ZR: www.szrcr.cz/registr-prav-a-povinnosti
Projekt „Registr práv a povinností“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím Integrovaného operačního programu.
Tato zpráva je generována automaticky a odpovědi na ni nemohou být zpracovány. Děkujeme za pochopení.
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Ministerstvo vnitra ČR
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Praha 22.5.2017

Registr práv a povinností - Sdělení o registraci změny agendy
Ministerstvo vnitra ČR, jako správce základního registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a
některých práv a povinností podle ustanovení § 49 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), sděluje orgánu veřejné moci, že byla registrována změna agendy ve smyslu ustanovení § 54
odst. 7 zákona.
Kód agendy:

A113

Název agendy:

Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy

Ohlašovatel agendy:

Ministerstvo vnitra

Právní předpisy:

.

111/2009 Zákon o základních registrech

.

111/2009 Zákon o základních registrech

.

111/2009 Zákon o základních registrech

.

111/2009 Zákon o základních registrech

(Hlavní právní předpisy jsou označeny tučně.)
Platnost agendy od:

22.05.2017

Platnost agendy do:
Datum registrace agendy:

22.05.2017

Tato registrace rozšiřuje působnost vašeho OVM v agendě, proto dále postupujte v souladu s § 55 zákona a oznamte
vykonávání agendy ve lhůtě 30 dnů prostřednictvím AIS RPP Působnostní .
Detail nových činnostních rolí vašeho OVM
Platnost působnosti od:

22.05.2017

Platnost působnosti do:
Činnostní role:

.

CR43335 - Reklamace referenčních údajů o OVM a SPUÚ

.

CR43336 - Využívání údajů o OVM, SPUÚ a agendách

.

CR43338 - Využívání autentizačního informačního systému dle § 56a zákona č.
111/2009 Sb.

.

CR43339 - Vedení a předávání záznamů o přístupu k údajům ZR

Detail ponechaných činnostních rolí vašeho OVM
Platnost působnosti od:

22.05.2017

Platnost působnosti do:
Činnostní role:

.

CR1011 - Oznámení o vykonávání agendy a změna působnosti OVM v agendě

.

CR1016 - Reklamace referenčních údajů o působnosti OVM v agendě

Detail odebraných činnostních rolí vašeho OVM
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Platnost působnosti od:

22.05.2017

Platnost působnosti do:
Činnostní role:

.

CR1012 - Stanoviska ohlašovatele agendy nebo správce AIS podle § 55, odst. 6

Detail agendy i vaší působnosti je možné zobrazit v systému AIS RPP Působnostní .
V případě připomínek nebo dotazů kontaktujte prosím Správce základního registru agend orgánů veřejné moci,
soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností: podpora@szrcr.cz .
Metodika: www.szrcr.cz/registr-prav-a-povinnosti
Správa ZR: www.szrcr.cz/registr-prav-a-povinnosti
Projekt „Registr práv a povinností“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím Integrovaného operačního programu.
Tato zpráva je generována automaticky a odpovědi na ni nemohou být zpracovány. Děkujeme za pochopení.

Strana 2/2

DZ_KA_MAORP_01

Ministerstvo vnitra ČR
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Praha 24.5.2017

Registr práv a povinností - Sdělení o registraci změny agendy
Ministerstvo vnitra ČR, jako správce základního registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a
některých práv a povinností podle ustanovení § 49 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), sděluje orgánu veřejné moci, že byla registrována změna agendy ve smyslu ustanovení § 54
odst. 7 zákona.
Kód agendy:

A102

Název agendy:

Základní registr - registr osob

Ohlašovatel agendy:

Český statistický úřad

Právní předpisy:

.

111/2009 Zákon o základních registrech

(Hlavní právní předpisy jsou označeny tučně.)
Platnost agendy od:

01.06.2017

Platnost agendy do:
Datum registrace agendy:

24.05.2017

Tato registrace nově definuje působnost vašeho OVM v agendě, proto dále postupujte v souladu s § 55 zákona a oznamte
vykonávání agendy ve lhůtě 30 dnů prostřednictvím AIS RPP Působnostní .
Detail činnostních rolí vašeho OVM
Platnost působnosti od:

01.06.2017

Platnost působnosti do:
Činnostní role:

.

CR43357 - Využívání veřejně přístupných údajů z ROS

.

CR940 - Poskytování údajů z ROS subjektu údajů na žádost

.

CR43379 - Poskytování provozních údajů z ROS subjektu údajů

Detail agendy i vaší působnosti je možné zobrazit v systému AIS RPP Působnostní .
V případě připomínek nebo dotazů kontaktujte prosím Správce základního registru agend orgánů veřejné moci,
soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností: podpora@szrcr.cz .
Metodika: www.szrcr.cz/registr-prav-a-povinnosti
Správa ZR: www.szrcr.cz/registr-prav-a-povinnosti
Projekt „Registr práv a povinností“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím Integrovaného operačního programu.
Tato zpráva je generována automaticky a odpovědi na ni nemohou být zpracovány. Děkujeme za pochopení.
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