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Registr osob je základním registrem podle Zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, který
eviduje referenční údaje. Správcem registru osob je Český statistický úřad. Primárními editory jsou
orgány a instituce, které již v současnosti mají zákonnou povinnost osoby registrovat. Jedná se o
obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání, evidence nebo informační systémy vybraných
ministerstev a ústředních orgánů státní správy, profesních komor, obcí, krajů apod. Sekundárním
editorem je Ministerstvo vnitra se systém Datových schránek (ISDS).
Subjekty údajů vedených v registru osob jsou:
právnická osoba,
organizační složka a organizační jednotka právnické osoby,
organizační složka státu,
vnitřní organizační jednotka organizační složky státu, pokud je této vnitřní organizační jednotce
zákonem svěřena vlastní působnost,
podnikající fyzická osoba,
zahraniční osoba a organizační složka zahraniční osoby,
svěřenský fond, pokud jsou zapsány do evidence podle tohoto zákona nebo jiného právního
předpisu.
Referenčními údaji o právnických osobách jsou:
obchodní ﬁrma nebo název nebo označení nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud není
podnikající fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku,
jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osobu a
organizační složku zahraniční osoby; jde-li o osobu vedenou v registru obyvatel, vede se tento
údaj ve formě referenční vazby (agendového identiﬁkátoru fyzické osoby) na referenční údaj v
registru obyvatel,
agendový identiﬁkátor fyzické osoby pro agendu registru osob,
identiﬁkační číslo osoby,
datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů,
datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů,
právní forma,
typ datové schránky a identiﬁkátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna,
statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo
údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a
sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,
likvidátor vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o
jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle
právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,
opatrovník právnické osoby vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr
osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo
údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo
registru osob,
insolvenční správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo
údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a
sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,
nucený správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo údajem o jménu,
popřípadě jménech, příjmení a bydlišti, nevede-li se tato osoba v registru obyvatel,
právní stav,
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adresa sídla osoby; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identiﬁkace, vede se tento
údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru
územní identiﬁkace,
datum zahájení provozování činnosti v provozovně,
identiﬁkační číslo provozovny,
datum ukončení provozování činnosti v provozovně,
adresa místa provozovny; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identiﬁkace, vede se
tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v
registru územní identiﬁkace,
adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na
referenční údaj o adrese v registru územní identiﬁkace, popřípadě bydliště v zahraničí
podnikající fyzická osoba, zahraniční osoba a organizační složka zahraniční osoby; jde-li o osoby
vedené v registru obyvatel, vede se adresa místa pobytu ve formě referenční vazby (kódu
agendového identiﬁkátoru fyzické osoby) na referenční údaj o fyzické osobě v registru obyvatel,
přerušení nebo pozastavení činnosti podle jiného právního předpisu; v případě činností, jimž
odpovídá jedna agenda, přerušení všech takových činností.
O právnických osobách se v registru osob vedou také údaje, které nejsou referenční:
telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty pro zasílání
zvoleného okruhu informací.
V registru osob se dále vedou provozní údaje:
kód agendy,
identiﬁkační číslo osoby editora,
datum prvotního zápisu do registru osob,
datum poslední změny údaje vedeného v registru osob,
záznam o využívání údajů z registru osob.
ROS, Registr osob, Základní registry, Funkční celek
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