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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
Správa základních registrů (dále jen „SZR“) jakožto 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 žadatele pana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
doručenou datovou schránkou dne 29. listopadu 2021.
Dotazy žadatele k ročním výpisům o využití údajů v registru osob:
1. Proč mi byl výpis zaslán?
2. Nerozumím, co se ode mě žádá a co mám s výpisem udělat?
3. Jak poznám, že jsem subjektem údajů v registru osob a jaké údaje jsou
o mě vedeny?
4. Jsou výpisy zasílány zdarma a jak často?
5. Nemám datovou schránku, jak mohu výpis získat?
6. Zřídil jsem si datovou schránku, ale výpis mi nedorazil
- Jaký typ smlouvy uzavírá klient s českou poštou, s.p. pro automatické zasílání
ověřených výstupů z ISVS systému veřejné správy, žádám o zaslání vzoru
takovéto smlouvy a aktuální ceník automatické zasílání ověřených výstupů
ze systému veřejné správy. Může o automatické zasílání ověřených výstupů
ze systému veřejné správy žádat také fyzická osoba. Jsou tyto výpisy zadarmo
a nebo jsou zpoplatněny zašlete mi aktuální sazebník úhrad za tyto výpisy.
- Žádám o přeposlání v elektronické formě o sběrný arch spisu k veškeré
předcházející, dřívější korespondenci.
- Žádám o vytisknutí samotné této žádosti, žádost po té označte Vaším podacím
razítkem a násl. naskenujte tuto žádost a obratem ji odešlete zpět jako potvrzení
o duručení podání žádosti. K této žádosti přiložte a potvrďte také přílohu.
K dotazům žadatele poskytuje SZR tyto informace:
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1. Roční výpisy o využití údajů v registru osob jsou zasílány na základě
§ 14 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o základních registrech“).
2. Záznamy jsou generovány automaticky a mají informativní charakter. Není
třeba na ně odpovídat. Jejich obsahem jsou informace, které orgány
veřejné moci se během uplynulého kalendářního roku na danou osobu při
jejich činnosti dotazovaly a proč (podle § 5 odst. 1 zákona o základních
registrech). V případě dotazu na důvod využití údajů v registru osob
konkrétním orgánem veřejné moci se prosím obraťte přímo na tento orgán
veřejné moci, který je uveden ve sloupci „Subjekt (OVM)“.
3. Subjekty údajů vedených v registru osob uvádí § 25 zákona o základních
registrech. Údaje vedené v registru osob uvádí § 26 zákona o základních
registrech.
4. Roční výpisy o využití údajů v registru osob jsou v souladu s § 14 zákona
o základních registrech zasílány bezplatně, vždy za každý uplynulý
kalendářní rok.
5. Nejste-li držitelem datové schránky, můžete výpis získat prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.
6. Pokud Vám výpis do datové schránky nedorazil, můžete jej získat
prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.
-

Roční výpisy o využití údajů v registru osob nejsou zasílány na základě
smlouvy, ale na základě § 14 zákona o základních registrech. Jsou
zasílány pouze těm fyzickým osobám, které mají na konci kalendářního
roku, za který jsou výpisy odesílány, aktivní a zpřístupněnou datovou
schránku. Výpisy jsou zasílány bezplatně.

-

Toto vyjádření SZR je dosud jedinou korespondencí mezi SZR
a žadatelem.

-

SZR odpoví žadateli, který je držitelem aktivní datové schránky, pouze
tímto vyjádřením v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.
Data doručení si uživatel může přečíst přímo ve své datové schránce
a v případě potřeby trvale zdokumentovat.

S pozdravem
Ing. Michal Pešek
vedoucí služebního úřadu
ředitel Správy základních registrů
podepsáno elektronicky

Vyřizuje: Ing. Jitka Sládková, Ph. D.
tel.:
XXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
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