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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5
písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, vyrozumění žadatele
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 pana XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvale bytem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e-mailová adresa:
XXXXXXXXXXXX, doručenou dne 4. května 2021.
Žadatel podal žádost tohoto znění:
Dobrý den, chtěl bych požádat u vydání výpisu z registru obyvatel s uvedeným
údajem o mém rodinném stavu.
SZR není správcem základního registru obyvatel (dále jen „ROB“) ani žádného
jiného základního registru a není tedy oprávněna předmětný výpis vydat. Podle
§ 20 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o základních registrech“) je správcem ROB Ministerstvo
vnitra. S odkazem na § 7 odst. 4 zákona o základních registrech upozorňujeme,
že SZR nemá registrovánu žádnou agendu, která by ji opravňovala poskytnout
žadateli požadované údaje.
Údaj o rodinném stavu není v ROB veden (srov. § 18 zákona o základních
registrech). Tento údaj je podle § 3 odst. 3 písm. l) zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel, veden v informačním systému evidence obyvatel (dále jen
„ISEO“). Správcem ISEO je podle § 3 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel
Ministerstvo vnitra.
Žadateli se doporučuje, aby se obrátil v této věci na Ministerstvo vnitra.
Žádost o výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel je k dispozici
prostřednictvím odkazu:

https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d

Vyplněnou žádost o výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel zašlete
Ministerstvu vnitra.
Upozorňujeme, že žádosti o výpisy z ISEO, ROB nebo jiného informačního
systému veřejné správy se nepodávají a nejsou vyřizovány na základě InfZ, nýbrž
prostřednictvím k tomu určených formulářů žádostí o výpis.
Podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ platí, že pokud se požadované informace
nevztahují k působnosti povinného subjektu, ten žádost odloží. Protože SZR není
správcem ISEO ani ROB, není příslušná žádost vyřídit, pročež žádost tímto
odkládá.
Poučení:
Pokud s odložením žádosti nesouhlasíte, můžete podat stížnost podle § 16a InfZ,
a to u SZR ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. O stížnosti bude
rozhodovat Ministerstvo vnitra.
S pozdravem
otisk úředního razítka
Ing. Michal Pešek
vedoucí služebního úřadu
ředitel Správy základních registrů
podepsáno elektronicky
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