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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5
písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Vážení,
Správa základních registrů (dále jen „SZR“) obdržela dne 19. září 2019
prostřednictvím datové schránky Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“)
o výpis údajů Města Znojma z registru osob pro orgány veřejné moci. V žádosti
jste uvedli, že tento výpis musí být přiložen k žádosti na Úřad práce kvůli podpoře
aktivní politiky zaměstnanosti na projekt asistentů prevence kriminality.
SZR k žádosti předně uvádí, že požadovaná informace se ve smyslu § 2 odst. 1
InfZ nevztahuje k její působnosti.
Podle § 7 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o základních registrech“) je SZR správcem
informačního systému základních registrů. Podle § 7 odst. 3 zákona o základních
registrech SZR zajišťuje, aby referenční údaje zapsané editory byly předávány
prostřednictvím informačního systému základních registrů správcům základních
registrů v nezměněné podobě.
Podle § 7 odst. 4 zákona o základních registrech, SZR není oprávněna k přístupu
k obsahu referenčních údajů obsažených v základních registrech s výjimkou
přístupu v rámci agendy, pro jejíž výkon byla zaregistrována.
Výčet základních registrů veřejné správy České republiky uvádí § 3 zákona
o základních registrech. Informace ze základních registrů jsou povinni poskytovat
správci základních registrů na základě zákona, v mezích zákona a způsobem
stanoveným zákonem. SZR není správcem základního registru osob, a tedy
nespravuje údaje v něm uvedené. Správcem základního registru osob je podle §
28 odst. 1 zákona o základních registrech Český statistický úřad.
SZR dále k žádosti uvádí, že i v případě, byla-li by správcem požadovaných
informací a byla by jinak schopna je vydat, nelze tyto informace vydat postupem
podle InfZ. Je tomu tak proto, že vydávání výpisů z informačních systémů veřejné
správy, což je dokument, o který žádáte, je komplexně upraveno v § 9 a násl.

zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění
pozdějších předpisů. Podle § 2 odst. 3 InfZ, platí, že pokud poskytování určitých
informací komplexně upravuje jiný právní předpis, postup podle InfZ se nepoužije.
SZR pro úplnost též uvádí, že podstatná část základního registru osob,
specifikovaná v § 61 odst. 1 zákona o základních registrech je veřejná. Ve vztahu
k těmto údajům lze konstatovat, že se jedná o tzv. zveřejněnou informaci, u níž se
postupuje podle § 6 InfZ, tj. tzv. odkazem na zveřejněnou informaci.
SZR s ohledem na výše uvedené uzavírá, že shledává naplnění podmínek podle
§ 2 odst. 1 a 3 InfZ, pročež SZR Vaši žádost o poskytnutí informace podle § 14
odst. 5 písm. c) InfZ odkládá.
Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup
SZR podat stížnost podle § 16a InfZ, a to u SZR ve lhůtě do 30 dnů ode dne
doručení tohoto sdělení. O stížnosti bude rozhodovat Ministerstvo vnitra.
S pozdravem
Ing. Michal Pešek
vedoucí služebního úřadu
ředitel Správy základních registrů
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