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Vyřízení žádosti o poskytnutí  informace  dle z. č. 106/1999 Sb. 
 

Město a současně Městský úřad Kašperské Hory obdržel dne 18. 6. 2019 žádost

o vysvětlení oprávněnosti a důvodu využití referenčních údajů vztahujících se k jeho 

osobě, které jsou vedeny v základním registru osob. Přístup k údajům byl podle žadatele proveden 23. 5. 2017. 

Dále žadatel vyjadřuje pochybnost o oprávněnosti  přístupu  orgánu veřejné moci  k uvedeným datům 
a potvrzení, že nedošlo k neoprávněnému zásahu do jeho osobních práv. 
 

Žádosti o poskytnutí informací je vyhověno následovně: 
 

a) vysvětlení oprávněnosti přístupu  k referenčním  údajům  uvedeným v registru osob, soulad se zákonem 

Město Kašperské Hory je orgánem veřejné moci, který využívá a získává referenční údaje ze základních registrů 

prostřednictvím agendového informačního systému vždy v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., zákon 
o základních registrech. 

 

b) důvod, pro který byly referenční údaje  ze základního registru  dne 23. 5. 2017 získány 

Město Kašperské Hory nemůže záležitosti uváděné žadatelem doplnit o informaci ve smyslu uvedení důvodu  
získání referenčních údajů ze základního registru osob, neboť není oprávněno takové informace po dobu delší 
než  dva roky uchovávat, a to  zcela v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., zákon o základních registrech, dle   

§ 57 odst. 1  zákona:  

 

(1) Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy, vede záznamy o přístupu k údajům 
obsaženým v základních registrech, nejde-li o přístup k údajům veřejně přístupným, a uchovává je po dobu 
2 let; záznam obsahuje 

a) uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem role a která přístup učinila, 
b) roli podle § 51 odst. 5 písm. c), ve které fyzická osoba přístup učinila, 
c) výčet údajů, ke kterým fyzická osoba, která je nositelem role, získala přístup, 
d) datum a čas přístupu, 
e) důvod a konkrétní účel přístupu. 
 

Z vysvětlení uvedeného  v odstavci b) dále vyplývá, že žádné záznamy o  získání a využití referenčních údajů ze 
základního registru osob, které se vztahují k žadateli v uvedené době, nemá Město Kašperské Hory, jako orgán 
veřejné moci,  k dispozici.  

 

 

 

S pozdravem        Ing. Andrea Staňková 
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