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Registr práv a povinností - 
oznámení o registraci agendy. 
Ministerstvo vnitra ČR, jako správce Registru práv a povinností podle 
ustanovení § 49, zákona 111/2009 Sb. o Základních registrech ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákona“)  

oznamuje podle ustanovení § 54 odst. 5 Zákona, registraci agendy.  

Na základě ohlášení agend podle ustanovení § 53 a § 54 odst. 1 Zákona 
provedlo Ministerstvo vnitra podle ustanovení § 54 odst. 3 Zákona 
registraci těchto agend:  

Kód 
agendy 

Název agendy Ohlašovatel 

A1 Státní občanství České republiky Ministerstvo vnitra 

A2 Uzavírání manželství a určování 
otcovství 

Ministerstvo vnitra 

A3 Památková péče Ministerstvo 



kultury 

Registrací agendy je zahájen proces registrace orgánu veřejné moci pro 
výkon agendy podle ustanovení § 55 Zákona.  

V souladu s výše uvedeným zněním zákona proveďte oznámení o 
vykonávání působnosti v agendě do 30 dnů ode dne registrace 
agendy.  

Oznámení o vykonávání působnosti v agendě proveďte prostřednictvím 
Agendového informačního systému Registru práv a povinností https://rpp-
m1.asseco-ce.com/AISP/, dle metodiky umístěné na 
http://www.szrcr.cz/registr-prav-a-povinnosti.  

Do systému se přihlásíte pomocí přihlašovacích údajů uložených 
v Jednotném identitním prostoru. Konkrétně se jedná o přihlašovací údaje, 
které používáte pro přístup do Czech POINT nebo do administrační 
aplikace Správa dat Seznamu OVM. 

Aby bylo možné se do systému přihlásit, lokální administrátor musí ve 
Správě dat přiřadit uživatelskému účtu dané osoby roli „Ohlašovatel 
působnosti v agendě“. Instrukce pro přiřazení role jsou uvedeny v 
Příručce pro lokálního administrátora 
(https://www.seznamovm.cz/dokumentace/prirucky/), kapitola 3.6.3. 

Pro přihlášení se je rovněž nutné, aby vaše instituce provedla 
reautorizaci údajů subjektu a seznamu lokálních administrátorů. 
Reautorizaci lze učinit prostřednictvím elektronických formulářů 
„aktualizace_udaju_OVM.zfo“ a „sprava_lokalnich_administratoru.zfo“, 
dostupných na adrese 
http://www.seznamovm.cz/dokumentace/formulare/.  

Pokud vaše instituce nemá zřízeného lokálního administrátora, požádá 
statutární zástupce o jeho zřízení prostřednictvím elektronického 
formuláře „sprava_lokalnich_administratoru.zfo“, který je k dispozici na 
adrese http://www.seznamovm.cz/dokumentace/formulare/ - na této 
adrese je umístěna také příručka s pokyny pro práci s formulářem. 

   

PhDr. Robert Ledvinka 
správce RPP        

   



Projekt „Registr práv a povinností“ je spolufinancován z prostředků 
Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Integrovaného operačního programu.  


