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Sdělení o odložení žádosti
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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doručenou dne 13. října 2021.
V reakci na tuto žádost SZR uvádí, že adresa místa trvalého pobytu osoby, resp.
v případě, že osoba již nežije, datum úmrtí, jsou údaje, které jsou v České
republice evidovány v základním registru obyvatel (ROB, upraven v § 16 a násl.
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech) a v informačním systému
evidence obyvatel (ISEO, upraven v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel).
Správcem obou těchto informačních systémů je Ministerstvo vnitra (§ 20 odst. 1
zákona o základních registrech, § 3 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel). SZR není
správcem ani jednoho ze zmíněných informačních systémů ani žádného 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.
Z obsahu žádosti lze usuzovat, že žadatel má právní zájem na výsledku žádosti,
avšak není osobou blízkou osobě, jejíž údaje žádá. Právní předpisy upravující
ROB a ISEO však nepředpokládají možnost poskytnout údaje jiné osobě, byť by
na poskytnutí údajů měla právní zájem. Žadatel je oprávněn využít možnost tzv.
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zprostředkování kontaktu, která je však dostupná pouze občanům České
republiky:
https://www.mvcr.cz/clanek/zprostredkovani-kontaktu-411838.aspx
Žadateli se doporučuje, aby se s ohledem na uvedené obrátil na orgány Slovenské
republiky, a to na ministerstvo vnitra, popř. ministerstvo spravedlnosti, které by
měly postupem podle příslušných mezinárodních smluv požadované údaje od
orgánů České republiky zajistit.
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 ČR.
S pozdravem

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

Vyřizuje: Ing. Jitka Sládková, Ph. D.
tel.:
225 514 774
e-mail: jitka.sladkova@szrcr.cz
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