*SZRAX0039WVA*
SZRAX0039WVA
prvotní identifikátor

Správa základních registrů
Na Vápence 14
130 00 Praha 3
č. j. SZR- 2471-2/OSČ-2021
XXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Praha 24. června 2021

Počet stránek: 2

Přílohy: 0

Sdělení o odložení žádosti o informace 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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX, e-mailová adresa: XXXXXXXXXXXXXX, doručenou dne 22. června 2021.
Žadatel podal žádost tohoto znění:
Na základě výše uvedeného zákona o svobodném přístupu k informacím žádám
o poskytnutí Pravidelného ročního výpisu z Registru obyvatel za období leden
2017 – prosinec 2019.
V reakci na tuto žádost uvádí SZR následující:
Správcem základního registru obyvatel je podle § 20 odst. 1 zákona č. 111/2009
Sb., o základních registrech, Ministerstvo vnitra. SZR není správcem základního
registru obyvatel, žádného z ostatních základních registrů ani jiného informačního
systému veřejné správy, který by požadované informace obsahoval, a nemá
požadované informace k dispozici ani v jiné podobě. S odkazem na § 7 odst. 4
zákona o základních registrech doplňujeme, že SZR není oprávněna k přístupu
k obsahu referenčních údajů obsažených v základních registrech s výjimkou
přístupu v rámci agendy, pro jejíž výkon byla zaregistrována. Mezi registrovanými
agendami SZR není taková agenda, která by SZR opravňovala poskytnout žadateli
požadované údaje.
Podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ platí, že v případě, že se požadované informace
nevztahují k působnosti povinného subjektu, tento žádost odloží.
Na základě výše uvedeného tímto SZR nadepsanou žádost odkládá.
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Povinným subjektem k vyřízení žádosti o výpis ze základního registru obyvatel je
Ministerstvo vnitra. Pro případ podání žádosti o výpis ze základního registru
obyvatel vůči Ministerstvu vnitra žadatele upozorňujeme, že tato žádost se
nepodává v režimu InfZ. Problematika je komplexně upravena zákonem
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších
předpisů, zejména ustanovením § 9 a následujícími. InfZ se podle svého § 2
odst. 3 nevztahuje na případy, kdy zvláštní zákon (zde zákon o informačních
systémech veřejné správy a podpůrně zákon č. 500/2004 Sb., správní řád)
upravuje poskytování informací, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí
a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí
informací.
Žadateli doporučujeme, aby o Pravidelný roční výpis z Registru obyvatel (resp.
Záznam o využívání údajů v registru obyvatel) zažádal buď elektronicky
po vyplnění a odeslání formuláře „Žádost o výpis o využití údajů z registru
obyvatel“ (https://portal.gov.cz/obcan/formulare) datovou schránkou, nebo osobně
na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT.
Poučení:
Žadatel je ve smyslu § 16a InfZ oprávněn podat vůči odložení žádosti stížnost.
Stížnost je nutné podat do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. Stížnost se
adresuje SZR, o stížnosti rozhoduje Ministerstvo vnitra.
S pozdravem
otisk úředního razítka
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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