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Dne 30.9 2012 byla oficiálně ukončena realizace projektu „Integrace ARES se systémem 
ZR“, který realizovalo Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a gestory 
jednotlivých informačních systémů veřejné správy. Projekt byl spolufinancován z prostředků 
Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného 
operačního programu. 
 
„Hlavním důvodem pro realizaci projektu byl fakt, že dosud neexistoval unikátní zdroj 
nejčastěji využívaných údajů při výkonu veřejné správy. V praxi orgány veřejné moci tyto 
údaje zjišťovaly z mnoha různých zdrojů. Roztříštěnost stávajících evidencí (tj. neexistence 
jednotných dat v různých evidencích veřejné správy) a stávající nekomplexní právní úprava 
vedla k neefektivnímu využití údajů, které již má stát k dispozici. Celkově lze konstatovat, že 
ačkoliv má stát k dispozici dostatečné množství údajů, z technických i právních důvodů není 
schopen je využívat rychle, efektivně a v neposlední řadě i úsporně s ohledem na časové a 
finanční náklady jak státu, tak občanů a firem“ přibližuje důvody k realizaci projektu Mgr. 
Radoslav Bulíř, ředitel odboru Rozvoj ICT na Ministerstvu financí ČR. 
 
Díky realizaci tohoto projektu bylo zajištěno napojení informačního systému ARES1 na 
systém základních registrů a bylo umožněno využít jednotných a referenčních údajů 
poskytovaných systémem základních registrů pro zkvalitnění údajů zpracovávaných v 
systému ARES.  
 
„Integrovaný ARES poskytne komunikační prostředí pro sdílení dat se základními registry 
veřejné správy a zároveň bude fungovat jako zdroj údajů o podnikatelských subjektech 
podpořený referenčními údaji základních registrů. Uživatelé a aplikace nebudou muset žádat 
údaje přes několik agendových informačních systémů, čímž se zlevní i zrychlí spolupráce s 
orgány veřejné moci. Pro orgány veřejné správy to bude znamenat urychlení a zjednodušení 
agend, kdy nebudou muset vést pro svoji potřebu duplikované evidence dat“ vysvětluje hlavní 
přínosy projektu jeho manažerka, Ing. Zdeňka Máchová, vedoucí oddělení Projektové řízení 
kompetenčních IS. 
 

                                                 
1 Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad 
ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených 
v jednotlivých registrech, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry). 
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