STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor informatiky a řízení procesů
náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

3.11.2017

CJ MML 228678/17

Plachá/485 243 117

7.11.2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 3. 11. 2017

Dotaz žadatele:
1) Jaká je maximální a průměrná odezva Informačního systému evidence obyvatel, tj. v Registru rodných čísel,
Evidence obyvatel, Evidence občanských průkazů a Evidence cestovních dokladů na vašem úřadě?
2) Který úkon v Informačním systému evidence obyvatel je časově nejnáročnější a kolik zabere času?
3) Jaký evidujete celkový počat výpadků Informačního systému evidence obyvatel v letech 2014, 2015, 2016
a k datu podání žádosti v roce 2017? Prosím, uveďte údaje za každý rok zvlášť.
4) Podporuje váš úřad provoz okresní / lokální databáze Informačního systému evidence obyvatel na lokálním
serveru?
5) Pokud ano, jaké jsou finanční náklady spojené s jeho provozem?
6) Kdo tento provoz zajišťuje? V případě, kdy jej zajišťujete svými vlastními silami, jaká je personální a časová
náročnost zajištění tohoto provozu?

Odpověď:
1) Náš úřad nepoužívá žádný svůj vlastní informační systém evidence obyvatel, využíváme pouze centrální systém
(tj. Informační systém evidence obyvatel), který provozuje ministerstvo vnitra ČR, proto žádné odezvy
nesledujeme.
2) Úkony, které se provádějí v IS EO nelze jednoznačně hodnotit z pohledu časové náročnosti. Jedná se o činnosti,
které odstraňují rozpory v IS a dávají informace do souladu se skutečným stavem. Jsou to činnosti, které mohou
být celkově ve shodném případě různě časově náročné. Podklady pro tyto činnosti jsou dohledávány nejen
v elektronických databázích, ale i manuálních agendách, a to nejen na konkrétním úřadě, ale i na dalších úřadech
po celé ČR. Obecně – všechny elektronické úkony jsou v samotném IS EO provedeny v řádu několika minut.
3) Výpadky IS EO neevidujeme, neboť správcem systému je MV ČR. Tento informační systém je agendovým
informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.
4) Náš úřad provoz okresní / lokální databáze nepodporuje, používáme pouze Informační systém evidence obyvatel
MV ČR.
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5) viz bod 4
6) viz bod 4

S pozdravem,

Ing. Zbyněk Vavřina
vedoucí odboru informatiky a řízení procesů, v. r.
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