*SZRAX003LGMB*
SZRAX003LGMB

Správa základních registrů
Na Vápence 14
130 00 Praha 3

prvotní identifikátor

č. j. SZR- 1412-2/OSČ-2022
Vážený pan

Počet stran: 2

Praha 7. března 2022

Přílohy: 0

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů
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 „zákon o svobodném
přístupu k informacím“) obdržela dne 2. března 2022 datovou schránkou
od žadatele pana
žádost o poskytnutí informací
s následujícím textem:
„Žádám o informaci, z jakého důvodu jsem obdržel do své DS tzv. „VÝPIS ÚDAJŮZ
REGISTRU OBYVATEL ZASÍLANÝ PŘI ZMĚNĚ NĚKTERÉHO Z ÚDAJŮ“
[další identifikační údaje výpisu:
když žádný z údajů na výpise není údajem „novým“ či „změněným“. Pro případ, že
došlo k jakékoliv změně, prosím o informaci, k jaké konkrétní, na základě jaké
skutečnosti a proč takový údaj nebyl již v systému dříve zanesen“.
K dotazům žadatele poskytuje SZR tyto informace:
Na základě novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech došlo dne
1. února 2022 k rozšíření referenčních a zavedení nových nereferenčních údajů
v registru obyvatel.
Registr byl rozšířen o tyto referenční údaje:
 rodné příjmení,
 pohlaví,
 omezení svéprávnosti,
 rodinný stav nebo registrované partnerství,
 datum skončení platnosti identifikačních dokladů.
V současné době probíhá postupný zápis výše uvedených referenčních údajů
editorskými informačními systémy. Z tohoto důvodu Vám byl výpis údajů z registru
obyvatel zaslán.

1

Nově si subjekt údajů může dobrovolně zapsat do registru obyvatel také
nereferenční údaje, kterými jsou telefonní číslo, adresa elektronické pošty
a kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, a to po přihlášení na Portálu
občana v sekci Údaje – Registr obyvatel. Nereferenční údaje si může subjekt údajů
kdykoliv změnit nebo smazat. Zápis těchto údajů je nepovinný.
S pozdravem
Mgr. Petr Frendlovský
vedoucí oddělení správních činností
Správa základních registrů
podepsáno elektronicky
Vyřizuje: Mgr. Rostislav Teplárek, MBA
tel.:
e-mail:
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