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Software pro Evidenci obyvatel CityWare® obsahuje následující moduly
Matrika
Modul je jedním z modulů Subsystému obyvatelstva a RUIAN. Je propojen s Registrem obyvatel,
ze kterého přebírá všechna potřebná data a provádí jeho aktualizaci. Modul slouží k evidenci údajů
zpracovávaných na matrikách obecních a městských úřadů, tedy záznamů o narození, manželství a úmrtí
občanů atd. Umožňuje tisk standardních dokumentů: např. rodného, oddacího a úmrtního listu a hlášení
pro statistický úřad. Nedílnou součástí je možnost online ověření zaváděných údajů v ROB ISZR.

Agenda podporuje základní činnosti:
V plném rozsahu a v souladu s legislativou ČR a EU (v souladu se zákonem 301/2000 Sb., o matrikách,
vyhl. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších
předpisů.). Mrtvě narozené děti lze zadávat bez RČ. Protokol o určení otcovství před a po narození –
ukládání dat a následný tisk (automatické propojení do knihy narození). Vyhledávaní příslušných zápisů
dle různých kritérií (zvolených uživatelem) - osobních dat (RČ, příjmení, data matriční události, bydliště
atd.). Číslování svazků a zápisů zvlášť pro každou obec spadající do matričního obvodu a to na všech
vnitřních agendách. Vkládání textů z číselníku a zároveň i ručně v položkách místo narození, místo
sňatku, místo registrace partnerství, místo úmrtí, poznámka, záznamy a opravy před podpisem i v
dodatečných zápisech. Možnost vkládání jména a příjmení všech matrikářek z předvolby (primárně se
doplňuje jméno a příjmení z loginu, nebo volba vybrat místo doplněného jména jiné jméno matrikářky).
Evidence a tisk zápisů do zvláštní matriky narození, manželství, registrovaného partnerství a úmrtí.
Evidence vydaných matričních dokladů. Agenda registrovaného partnerství, narození, manželství a úmrtí.
Vnitřní statistika s volitelnou časovou osou (počet uzavřených manželství, registrace partnerství,
nejčastěji užívaná jména, počet narozených dětí, atd.). Migrace dat od 1.1.1996, v souladu se zákonem
301/2000 Sb., o matrikách. Změny provedené v matrice je možné promítnout automaticky do lokální
evidence obyvatel včetně referenčních údajů. Nebo pravidelný export změn z matriky pro lokální evidenci
obyvatel ve formě změnového souboru.
Dále obsahuje Evidenci oddávajících, kdy který oddávající oddává, včetně plánu kalendáře sňatků a
partnerství. „Našeptávání“ u vyplňování místa a okresu narození.
Tiskové výstupy
- Tisk všech oficiálních formulářů s různými variantami typu a výběru tisku.
- Tisk matričních knih včetně jmenného rejstříku a matričních dokladů na agendách narození,
úmrtí, manželství, registrace partnerství včetně statistiky protokolů o uzavření manželství,
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protokolů o vstupu do registrovaného partnerství, dotazníků k uzavření manželství, osvědčení k
církevním sňatkům.
- Tvorba sestav (i uživatelská) pro statistický úřad ze všech vnitřních agend (narození, úmrtí,
sňatky, registrované partnerství).
- Tisk do blanketu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Potvrzení o změně
osobních údajů – kartička přiložená k ustřiženému občanskému průkazu (změna rodinného
stavu, změna příjmení).
- Žádost o vystavení druhopisu matričního dokladu.
- Prohlášení o dopsání druhého jména (nezletilý, zletilý, osvojené dítě).
- Zapsání příjmení v mužském tvaru (bez koncovky –ová) u: nezletilé dítě, zletilá žena (svobodná,
rozvedená), zletilá žena (vdaná), při uzavírání manželství (před sňatkem, po sňatku).
- Šablony k prominutí předložení dokladu o osobním stavu pro uzavření manželství, o trvalém
pobytu a o právní způsobilosti.
- Tisk sestav a formulářů dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, vyhlášky 207/2001 Sb., kterou
se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a Směrnice MVČR č. j. VS/95/60/2-2005.
Umožní pořizovat statistické a další výstupy:
- Počet svateb za období (rok, měsíc, volitelný interval)
- Statistiky narození, úmrtí, sňatků, partnerství.
- Data svateb a počty (v konkrétní den) dle oddávajících + Kalendář svateb s oddávajícími
Také obsahuje funkčnost zpracování tiskopisu protokolu o určení otcovství souhlasným prohlášením
rodičů k nenarozenému i narozenému dítěti.
Volby
Modul je určen pro městské a obecní úřady ke zpracování voleb do zastupitelských orgánů (komunální,
senátní, parlamentní volby a referenda). Vychází z dat evidovaných a aktualizovaných Registrem
obyvatel nebo importem dat z CzechPointu. Modul umožňuje tisk standardních sestav a jejich výstup do
vybraného editoru pracujícího v MS Windows (jmenné seznamy voličů podle zvolených kritérií, seznamy
adres podle volebních okrsků, tisky štítků na obálky atd.). Ve spojení s Grafickým subsystémem
umožňuje lokalizaci občanů, ČP, volebních okrsků v mapě.

Agenda podporuje základní činnosti:
Komplexní řešení voleb všech typů – komunálních, parlamentních, krajských, do evropského parlamentu,
ale i referend. V rámci přípravy voleb vedení registru volebních okrsků, zařazení voličů do okrsků, stálých
a aktuálních volebních seznamů. Kompatibilita s legislativou ČR a EU. Import seznamu voličů. Filtry
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podle druhu voleb. Vyhledávání dle různých kritérií. Seznam volebních okrsků s uvedením adresy volební
místnosti.
V seznamu volebních okrsků uvést počet členů volební okrskové komise včetně možnosti úprav složení
komise.
Prohlížení a editace členů volební komise. Na základě úprav, možnost vytvoření nové volební komise (z
předchozích voleb). Možnost přesunu člena (členů) z okrsku do okrsku.
Kontrola duplicity osob v komisích pro aktuální volby.
Vyhledávání členů volebních komisí (dle různých kritérií) s následnou možností s tímto členem pracovat
(editovat, mazat, přesunovat atd.).
Tiskové výstupy
- Zobrazení a tisková sestava seznamu voličů s různými variantami typu a výběru tisku. Tisková
sestava uzavřeného seznamu voličů k určitému datu.
- Evidence a následný tisk voličských průkazů.
- Seznam adres k vybranému volebnímu okrsku. Počet voličů po jednotlivých volebních okrscích.
- Zobrazení a tisk seznamu členů volební komise s různými variantami typu a výběru tisku.
- Další tiskové sestavy: např. pozvánky jednotlivým členům komisí, sliby členů, seznam
zapisovatelů, … s různými variantami typu a výběru.

Lokální registr evidence obyvatel (ROB)
Registr obyvatel slouží k vedení evidence obyvatel v ohlašovně i v jejím dalším využívání na ostatních
pracovištích a v dalších modulech. Obsahuje nástroje pro vkládání, aktualizaci a vyhledávání informací o
občanech. Agenda důsledně udržuje celou historii (pobyty, příjmení, atd.) a umožňuje tisk standardních i
uživatelsky definovaných sestav a jejich výstup do vybraného editoru pracujícího v MS Windows. Modul
má vazbu na služby ISZR. Proces aktualizace je možný kombinovat zaváděním změn ručně nebo pomocí
kombinace importů změnových sestav z portálu veřejné správy (narození, přistěhování), následného
ztotožnění občanů a načítání změn z ISZR.

Agenda podporuje základní činnosti:
Komplexní řešení agendy evidence obyvatel města. Kromě povinně uchovávaných dat (rodné číslo,
příjmení, jméno, adresa trvalého pobytu, rodiče, partneři) modul umožňuje evidenci pomocných agend
(archiv adres trvalého pobytu, archiv dřívějších příjmení, další události,…). Přesun záznamů z „živé“ do
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archivní evidence. Údaje v rozsahu Zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel (včetně údajů o
cizincích). Modul je dostupný ze všech agend pro doplnění údajů o fyzické osobě v agendě, možnost
nastavení, které údaje jsou ze které agendy přístupné. Editace pouze pro vybrané zaměstnance
(evidence obyvatel). Zobrazení doručovací adresy dle § 10b Zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel. Vyhledávání podle zvolených požadavků uživatele s dotazem na důvod lustrace: evidovat
jméno uživatele, datum, čas, co lustroval a důvod této lustrace. Údaje dohledatelné dle všech
evidovaných kritérií s následnou možností tiskové sestavy. V rámci změn je možnost automaticky přepsat
status osoby (např. v případě úmrtí automaticky přesunout na status zemřelý) i u vazební osoby =
provázání záznamů mezi sebou. (tzn. provést změnu rodinného stavu partnera). Při stěhování občana
změna statusu na přestěhovaný apod. Přesun karty občana do archivu (zemřelí), ale i zpětné zařazení z
archivu (návrat odstěhovaných občanů z ciziny). Kompletní vedení historie změn záznamu v čase s
možností zobrazení historického stavu a aktualizace záznamu. Zakládání záznamů do lokální evidence
obyvatel, manuálně nebo přebíráním ze základních registrů. Import dat ze změnových sestav základních
registrů (ROB). Kontrola dat oproti AISEO a AISC (výdejová sestava pro obce), možnost provedení
kontroly oproti aktuální sestavě i kdykoliv v budoucnu. Zaznamenání rodinných vazeb (převod ze
stávajících dat nebo získat z AISEO).
Tiskové výstupy
- Možnost výběru údajů, které se mají promítnout do tisku (např. zaškrtávacím tlačítkem), např.:
potvrzení o žití, potvrzení dle zákona č. 128/2000 Sb., výdeje dle § 8 zákona o evidenci obyvatel,
karty trvalého pobytu a potvrzení o změně místa trvalého pobytu
- Potvrzení o změně osobních údajů (ustřižený občanský průkaz)
- Počet trvale hlášených občanů na adrese
- Zákazy pobytu na území města
- Historie změn záznamů občana
- Statistické výstupy
Propojení systému se základními registry ISZR
Vznik a fungování základních registrů upravuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Zákon
stanovuje zahájení provozu základních registrů na 1. červenec 2012. Jednotlivé komponenty řešení a
vazby mezi nimi jsou znázorněny na následujícím schématu.
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Základní komponenty:
CityWare.NET® ISZR WebService - vnější komunikační rozhraní
Vnějším rozhraním celého řešení je obecný nástroj - jednotné komunikační rozhraní CwnIszrWs, které
zajišťuje pomocí asynchronních a synchronních služeb komunikaci s jednotlivými základními registry ROB (Občané), ROS (Právnické a Fyzické osoby) a RÚIAN (Adresy) prostřednictvím e-GON služeb. Dále
pak zajišťuje protokolování komunikace se ZR.
CityWare.NET® Centrální Registr Subjektů
Základní komponentou vrstvy registrů CityWare® je Centrální registr subjektů (CRS), který je jádrem pro
komunikaci a aktualizaci údajů ze základních registrů. Vzniká sjednocením všech partnerů úřadu (občan,
fyzická nebo právnická osoba, které mají k úřadu nějaký vztah – v dané oblasti bydlí, něco kupují, něco
prodávají, něco dluží, apod.). Nad tímto jádrem jsou postaveny další moduly, které poskytují funkce pro
další komponenty IS CityWare.
CityWare.NET® ISZR Manager
CityWare.NET ISZR Manager je správcovská aplikace s uživatelským prostředím pro správu a nastavení
modulu CRS a pro nastavení způsobu zjišťování aktualizací u registrovaných dat - AIFO v modulech IS
CityWare. Prohlížení Logu dotazů a odpovědí v komunikačním rozhraní provázané na konkrétní uživatele
a subsystém CityWare®.
CityWare® UIR – Územně Identifikační Registr Lokální kopie RÚIAN
Další základní komponentou vrstvy registrů CityWare® je ÚIR (Adresy), která vznikne nahrazením ÚIR –
ADR lokální kopií RÚIAN. Následně budou data udržována na základě VDP – Veřejného dálkového
přístupu VDP z ČUZK kde jsou vystavovány změny s denní periodou.
CityWare.NET® IDM – Identity Management
IDM zajistí legitimní přístup kompetentních osob ze systému CityWare® do ISZR dle rolí specifikovaných
v ISZR-RPP.
Přínosy napojení informačního systému CityWare® a ISZR
- možnost on-line komunikace se Základními registry přímo z prostředí Vám známých aplikací
- automatickou kontrolu referenčních údajů v IS CityWare® vůči základním registrům
- automatickou aktualizaci referenčních údajů ÚIR (Adres)
- on-line komunikaci CityWare® CRS se základním registrem ROB, ROS a RÚIAN
- automatická notifikace referenčních údajů v CityWare® CRS
Software pro Evidenci obyvatel podporuje základní činnosti:
- Kartotéka obyvatelstva
- Evidence úmrtí, narození …
- Generování volebních seznamů
- Evidence přihlášených a odhlášených osob
- Napojení na informační systém základních registrů ( ISZR )
- Větší množství tiskových sestav v systému (m.j. obálky resp. štítky na obálky, formuláře,
potvrzení z informačního systému evidence obyvatel…)
- Možnost aktualizace pomocí dávek
- Statistiky, požadavky dle legislativy
- Součástí dodávky bude i instalace a zaškolení obsluhy, helpdesk
- Součástí dodávky bude multilicence agend Matrika, Volby a ROB včetně napojení na ISZR
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