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Odložení žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

Správa základních registrů (dále jen „SZR“ nebo „povinný subjekt“), jako
povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“), obdržela žádost o poskytnutí informací od pana
, dat.
narození: .
, trvale bytem:
,
,
id datové schránky:
(dále jen „žadatel“), která byla doručena SZR
dne 8. srpna 2020 (dále jen „žádost“).
V žádosti žadatel požaduje poskytnutí této informace:
Pod jakým id DZ obdržel Krajský soud Ostrava „Podnět ze základního
registru“ v případě změny referenčního údaje ROS „sídlo organizace“ pro
příspěvkovou organizaci IČ
?
SZR tuto žádost ve smyslu § 14 odst. 5 písm. d) InfZ odkládá.
Na základě znalosti IČ, které je uvedeno v žádosti, si SZR obstarala veřejně
dostupný náhled do veřejných rejstříků vedených podle zákona č. 304/2013
Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Z úplného výpisu
z obchodního rejstříku vyšlo najevo, že pod výše zmíněným IČ
je v obchodním rejstříku evidována příspěvková organizace s názvem
,
. Tato příspěvková organizace je evidována v obchodním
rejstříku na základě § 27 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů (tzv. „malá“ rozpočtová pravidla).
Ze zmíněného výpisu vyšlo též najevo, že jako adresa sídla je uvedena

adresa
,
Zřizovatelem zmíněné příspěvkové organizace je

,

.
.

Situace popsaná žadatelem, tj. situace, kdy v důsledku změny sídla výše
zmíněné příspěvkové organizace došlo ke komunikaci od tzv. základního
registru osob (žadatelem označen jako ROS) vůči obchodnímu rejstříku,
může nastat ve dvou případech. Prvním případem je změna z objektivních
příčin, typicky z důvodu změny názvu ulice, čísla popisného, popř. jiných
důvodů z oblasti stavební či nemovitostní. V takovém případě se zapisuje
tento údaj cestou příslušných agendových informačních systémů
používaných ve zmíněných oblastech (katastr nemovitostí, informační
systém územní identifikace), z nichž se tento údaj přejímá do základního
registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), z něj se přejímá
do ROS a z něj následně do obchodního rejstříku. Druhým případem je
situace, kdy změna sídla příspěvkové organizace je nejprve zapsána jejím
zřizovatelem, tj.
, do tzv. integrovaného
agendového informačního systému registru osob (srov. § 27 odst. 4 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), jehož
prostřednictvím dochází ke změně zápisu v základním registru osob (srov.
§ 28 odst. 5 č. 111/2009 Sb., o základních registrech) a z něj je nový údaj
o sídle přebírán do ostatních agendových informačních systémů, např. i do
obchodního rejstříku, v němž zápisy provádějí příslušné krajské soudy
(u předmětné příspěvkové organizace jde o Krajský soud v Ostravě)
za metodické podpory a dohledu Ministerstva spravedlnosti.
Z popsané konstrukce plyne, že ve věci žádosti žadatele SZR nefiguruje.
Evidenci vedenou prostřednictvím tzv. integrovaného agendového
informačního systému registru osob vede zřizovatel příspěvkové
organizace (zde
, základní registr osob spravuje
Český statistický úřad a zápis o zmíněné příspěvkové organizaci
v obchodním rejstříku spravuje Krajský soud v Ostravě, za metodické
podpory a dohledu Ministerstva spravedlnosti. Správcem agendového
informačním systému registru osob jako takového je sice SZR, nicméně
zmíněný agendový informační systém plní toliko roli nástroje k zápisu do
základního registru osob a SZR není oprávněna k nahlížení do referenčních
údajů, neboť jí to § 7 odst. 4 zákona o základních registrech výslovně
zapovídá, a nezabývá se tedy ani problematikou jejich změn. Požadovanou
informaci tedy není SZR schopna poskytnout.
V případě, kdy zápis o sídle výše zmíněné příspěvkové organizace je
v základním registru osob správný, avšak Krajský soud v Ostravě neprovedl
odpovídající zápis do obchodního rejstříku, je nutné se obrátit na Krajský
soud v Ostravě. SZR dodává, že k nápravě konkrétních zápisů
o konkrétních právnických osobách neslouží postup podle InfZ, nýbrž
postup předpokládaný předpisy upravujícími řízení v konkrétních věcech
před rejstříkovými soudy.
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Protože žádost nespadá do působnosti SZR, SZR tuto žádost ve smyslu
§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ odložila, jak je uvedeno ve výroku.
S pozdravem
otisk úředního razítka
Ing. Michal Pešek
vedoucí služebního úřadu
ředitel Správy základních registrů
podepsáno elektronicky

Vyřizuje:
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email:
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