
 

 

 
Odbor centrálních informačních systémů 
Č.j.: MV-64046-4/SIK6-2020 
                       
 Praha 23. dubna 2020 
 VELMI PILNÉ! 

  
 
Dle rozdělovníku 
 
 
 
 
 
Omezení provozu agendových informačních systémů správních evidencí od 30. dubna 2020 
od 18 hod. do 4. května. 2020 do 6:00 hod. a od 7. května 2020 od 18 hod. do 11. května. 
2020 do 6:00 hod. sdělení 
 
Ministerstvo vnitra, odbor centrálních informačních systémů oznamuje, že z technologických 
důvodů nebudou od 18:00 hodin 30. 4. 2020 do 06:00 hodin 4. 5. 2020 dostupné 
agendové informační systémy správních evidencí a od 18:00 hodin 7. 5. 2020 do 06:00 
hodin 11. 5. 2020 dostupné agendové informační systémy správních evidencí 
(evidence obyvatel, evidence občanských průkazů, evidence cestovních dokladů) pro 
provádění jakýchkoliv změn a dotazování mimo dále uvedeného.  
 
Nebude tedy dostupná aplikace C227, aplikace Doručovací adresa, aplikace Reklamace, 
aplikace Státní občanství. Nebudou dostupné ani přístupy prostřednictvím formulářů Czech 
POINT. Nebude v provozu informační systém CDBP/eOP. 
 
Zachován bude přístup pro dotazování prostřednictvím informačního systému základních 
registrů, dotazy pro PČR a přístup k dotazování pomocí služby MVS01P/MVS03P. U těchto 
přístupů může docházet ke krátkodobým výpadkům. 
 
Žádáme obecní úřady obcí s rozšířenou působností o informování obcí II. a I. typu v jejich 
působnosti o tomto omezení provozu.  
 
Výše uvedená výluka je nutná v souvislosti s migrací databází správních evidencí na nový 
hardware. 
 
Telefonní spojení na stálou službu odboru centrálních informačních systémů 974 841 567. 
 
Děkujeme za pochopení.. 
 
 Ing. František Varmuža 
 ředitel odboru  
 podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Ing. Vladimír Daráni, Ing Stanislav Hrubý, CSc. 
tel:   974 841 460, 974 841 550 
e-mail:   vladimir.darani@mvcr.cz; stanislav.hruby@mvcr.cz 

*MVCRX04ZKGZD* 
MVCRX04ZKGZD 
prvotní identifikátor 
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Rozdělovník: 
 

1. Odbor správních činností 
2. Krajské úřady 
3. Úřady obcí s rozšířenou působností 
4. Správa základních registrů 
5. Policejní prezidium České republiky 
6. Odbor eGovermentu (Czech Point) 
7. Státní tiskárna cenin (CDBP) 
8. Bezpečnostní odbor 
9. Bezpečnostní informační služba 
10. Ministerstvo obrany – Vojenské zpravodajství 
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