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Sdělení o odložení žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
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
, trvale bytem:
,
, ID datové schránky:
(dále jen „žadatelka“), která byla
doručena SZR dne 28. července 2021 (dále jen „žádost“).
Podaná žádost se týká obsahu dokumentu „Vyrozumění od Krajského ředitelství
policie Středočeského kraje – Územní odbor Kladno ze dne 27.4.2021 – č.j.
, jakož i dalších dokumentů a informací v žádosti nebo
v jejích přílohách označených či k ní přiložených.
SZR v reakci na tuto žádost uvádí, že obsah žádosti se nevztahuje k působnosti
SZR. Z obsahu žádosti je zřejmé, že žádost má vztah k trestněprávní
problematice. Působnost SZR je upravena především zákonem č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech. SZR není orgánem činným v trestním řízení (srov. § 12
odst. 1 a 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu) a není tedy oprávněna se
podáním žadatelky věcně zabývat.
Protože žadatelka již adresovala SZR více podání, SZR upozorňuje, že s ohledem
na výše popsaný nedostatek působnosti nemůže podání žadatelky s totožným
tématem, kterého se týká žádost, vyřídit jinak než odložením, jedná-li se o žádost
podle InfZ, nebo postoupením, jedná-li se o jiný typ podání. Protože SZR jakožto
správní orgán postupuje podle § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
tak, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly
nedůvodné rozdíly, SZR avizuje, že takto bude postupovat i v případě případných
budoucích podání s totožným tématem. Obracet se tedy na SZR s dalšími
podáními s totožným tématem je pro žadatelku zcela bezpředmětné. Žadatelce se
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doporučuje, aby se s podáními s totožným tématem obracela přímo na orgány
činné v trestním řízení.
Podle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty povinny poskytovat
informace vztahující se k jejich působnosti. Podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ platí,
že pokud se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu,
tento žádost o informace odloží.
S ohledem na výše popsaný nedostatek působnosti na straně SZR tímto SZR
žádost žadatelky ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odkládá.
Poučení:
Proti odložení žádosti je možné podat ve smyslu § 16a odst. 3 písm. a) InfZ
stížnost, a to do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. Stížnost se podává
Správě základních registrů, o stížnosti rozhoduje Ministerstvo vnitra.
S pozdravem

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