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Rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Vážený pane

,

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 12. ledna
2020 (dále jen „žádost“).
V reakci na tuto žádost Správa základních registrů
vydává
jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ a v souladu s ustanovením §
15 a § 20 odst. 4 písm. a) InfZ, ve spojení s ustanovením § 67 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
toto
ROZHODNUTÍ,
kterým se žádost o poskytnutí informace odmítá v souladu s § 15 odst. 1 InfZ, a
to v plném rozsahu.
Odůvodnění:
Žadatel požádal o informace žádostí tohoto znění:
„Dobrý den, žádám o kompletní výpis údajů z Registru obyvatel svojí dcery
Jméno :
r.č.:

Podle § 2 odst. 3 InfZ platí, že InfZ se nevztahuje na poskytování informací, pokud
zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně
náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu
poskytnutí informací.
Základní registr obyvatel je ve smyslu § 2 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb., o
informačních systémech veřejné správy, informačním systémem veřejné správy.
O informace z informačních systémů veřejné správy lze požádat formou výpisu,
jejich poskytování obecně upravuje § 9 a násl. zákona o informačních systémech
veřejné správy, a speciálně pro registr obyvatel též § 58 zákona č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
základních registrech“). O výpis ze základního registru obyvatel lze požádat též
prostřednictvím datové schránky. Podrobné informace naleznete na tomto odkazu:
https://www.mvcr.cz/clanek/vypis-udaju-z-registru-obyvatel.aspx
Protože žadatel žádá informace, jejichž poskytování je upraveno jiným zákonem,
na jejich poskytování se dle § 2 odst. 3 InfZ nevztahuje InfZ, pročež nelze
informace podle InfZ poskytnout. Postup, kdy by žádost SZR posoudila podle
obsahu jako žádost o výpis ze základního registru obyvatel a po případném
doplnění náležitostí výpis poskytla, rovněž není možný, neboť správcem
základního registru obyvatel není SZR, nýbrž Ministerstvo vnitra (§ 20 odst. 1
zákona o základních registrech).
S ohledem na uvedené proto SZR rozhodla o odmítnutí žádosti, jak je uvedeno ve
výroku.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí máte právo podat v souladu s ustanovením § 16 InfZ
odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této odpovědi. Odvolání se podává
ke Správě základních registrů, o odvolání rozhoduje ve smyslu § 20 odst. 5 InfZ
Ministerstvo vnitra.
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