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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:
,
, nar.
(dále jen „žadatel“), která byla doručena
SZR dne 10. srpna 2021 (dále jen „žádost“).
SZR v reakci na tuto žádost uvádí, že obsah žádosti se nevztahuje k působnosti
SZR. V souladu s ustanovením § 7 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb., o základních
registrech, ve znění pozdějších předpisů, není SZR oprávněna k přístupu k obsahu
referenčních údajů obsažených v základních registrech. Proto nemůže ani
ověřovat, měnit nebo odstraňovat tyto údaje. Bez přístupu k referenčním údajům
v registru obyvatel nemá povinný subjekt možnost získat data požadovaná
žadatelem. Požadovanou statistiku může poskytnout pouze správce registru
obyvatel, jímž je Ministerstvo vnitra.
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 žadatele ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odkladá.
Žadateli se doporučuje, aby se obrátil se svou žádostí na Ministerstvo vnitra.

1

Poučení:
Proti tomuto sdělení máte právo podat v souladu s ustanovením § 16a InfZ
stížnost, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této odpovědi. Stížnost se podává
ke Správě základních registrů, rozhoduje o ní Ministerstvo vnitra.
S pozdravem

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

Vyřizuje: Klára Karimaghai
tel:
email:
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