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Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
Vážený pane

,

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, obdržela žádost o poskytnutí
informací od
, dat. narození:
, trvale bytem:
,
,
, id datové schránky:
(dále jen „žadatel“),
která byla doručena SZR
2020 (dále jen „žádost“).
V žádosti žadatel požaduje poskytnutí této informace:
„Má tento orgán (orgán veřejné moci Slovenské republiky) povinnost
zjišťovat/ověřovat mojí aktuální adresu trvalého pobytu z českých základních
registrů? Jsem mimojiné držitelem datové schránky fyzické osoby. Jestli dobře
chápu principy eIDAS, tak by tomu tak mělo být.“
K Vašemu podání SZR sděluje, že zahraniční subjekty nemají přístup
k referenčním údajům v základních registrech České republiky. Osobní údaje z
informačního systému se poskytují na dožádání osoby ze zahraničí nebo
zastupitelského úřadu cizího státu, jen stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou
je Česká republika vázána (ustanovení § 8 odst. 9 zákona č. 133/2000 Sb., Zákon
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července
2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, které je známo pod
zkráceným názvem „nařízení eIDAS“, neopravňuje členské státy ke sdílení
přístupu k národním základním registrům. Nařízení eIDAS upravuje problematiku
vzájemně uznávaných prostředky pro elektronickou identifikaci za účelem
usnadnění přeshraničního poskytování služeb na vnitřním trhu, čímž umožňuje
občanům a podnikům přeshraniční působení, aniž by se při kontaktech s orgány
veřejné moci potýkaly s mnoha překážkami.

Toto v praxi znamená, že pomocí uznávaného prostředku pro elektronickou
identifikaci může občan komunikovat, v rámci právních předpisů jednotlivých
členských státu, se zahraničními subjekty (veřejnými i soukromoprávními)
prostřednictvím on-line služeb (např. doručení dokumentu s uznávaným
elektronickým podpisem prostřednictvím elektronického komunikačního kanálu
nebo přístup k portálu veřejné správy apod.).
Prostředkem pro elektronickou identifikaci je v České republice myšlen prostředek
vydaný tzv. kvalifikovaným správcem – poskytovatelem identifikačních prostředků,
který získal akreditaci Ministerstva vnitra a je napojen na Národní bod pro
identifikaci a autentizaci. Identifikační prostředky vydávané v souladu se zákonem
č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o elektronické identifikaci“), jsou v současné době vydávány státem i
soukromoprávními kvalifikovanými poskytovateli. Jejich výčet naleznete na
informačních webových stránkách portálu eidentita.cz.
Aby občané mohli svůj prostředek pro elektronickou identifikaci využívat k
autentizaci v jiném členském státě, musí být tento prostředek oznámen evropské
Komisi a zapsán do Úředního věstníku Evropské unie. Zmíněné nařízení eIDAS
stanoví podmínky, které identifikační prostředek musí splnit tak aby byl
důvěryhodný pro ostatní členské státy. S ohledem na zásadu vzájemného
uznávání stanovenou v nařízení eIDAS, se autentizace pro účely on-line služeb
týká zpracování pouze těch identifikačních údajů, které jsou přiměřené, podstatné
a rozsahem úměrné pro udělení přístupu k dané on-line službě. Avšak
neopravňuje k přístupu k údajům obsažených v základních registrech jiného
členského státu. Celé znění nařízení eIDAS naleznete pod tímto odkazem.
Dodáváme, že Datová schránka není identifikačním prostředkem ve smyslu
zákona o elektronické identifikaci. Informační systém datových schránek (ISDS) je
součástí informačního systému veřejné správy České republiky ve smyslu zákona
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a umožňuje
komunikaci mezi subjekty v rámci České republiky.
Výše uvedené informace jsou toliko názorem SZR, která není oprávněná
k závaznému výkladu právních předpisů.
S pozdravem

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