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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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, která byla
doručena SZR datovou schránkou dne 21. ledna 2022.
Žadatel požaduje zaslat či jinak zpřístupnit provozní dokumentaci jednotlivých
základních registrů, tj. Registru obyvatel (dále jen „ROB“), Registru osob (dále jen
„ROS“), registru práv a povinností (dále jen „RPP“) a registru územní identifikace
(dále jen „RÚIAN“), konkrétně bezpečnostní dokumentaci informačních systémů,
systémové příručky a bezpečnostní příručky. To vše podle definice uvedené
v § 10 vyhlášky o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy.
Podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ platí, že v případě, že se požadované informace
nevztahují k působnosti povinného subjektu, tento žádost odloží.
V reakci na tuto žádost SZR uvádí, že podle § 5a odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, vytváří a vydává
požadovanou provozní dokumentaci k jmenovaným informačním systémům orgán
veřejné správy na základě vydané informační koncepce orgánu veřejné správy.
Požadovanou dokumentaci jsou povinni vytvářet správci informačních systémů.
V případě této žádosti se jedná o správce základních registrů, kterými jsou
pro ROB a RPP Ministerstvo vnitra, ROS spravuje Český statistický úřad a RÚIAN
spravuje Český úřad zeměměřický a katastrální. SZR proto žadateli doporučuje,
aby se obrátil na správce základních registrů.
Na základě výše uvedeného tímto SZR nadepsanou žádost odkládá.
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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

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

Vyřizuje: Ing. Jitka Sládková, Ph. D.
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