Dotaz:

Byl mi doručen Záznam o využívání údajů v registru osob, údaje obsahují záznamy o využívání údajů v
registru osob za uplynulý kalendářní rok, tedy rok 2015.
Podle Záznamu o využívání údajů v registru osob jste si dne 28.4.2015 v 7:42:35 v rámci řízení o
zadržení ŘP podle Správního řádu vyžádali údaje o mé osobě - --------------------------, IČ ---------------.
Vzhledem k tomu, že mi není známo, z jakého důvodu byl ze strany Vaší instituce tento dotaz do
registru týkajících se mé osoby požadován, na základě zákona o svobodném přístupu k informacím
vás žádám o poskytnutí doplňujících informaci, ve které mj. uveďte, z jakého důvodu byl tento dotaz
ve vztahu k mé osobě činěn, jaká osoba jej učinila a v souvislosti s jakým řízením byl tento dotaz
proveden.

Odpověď:
Podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, využívá orgán
veřejné moci při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rozsahu,
v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle příslušných právních předpisů.
Interním šetřením bylo zjištěno, že dotaz zaznamenán v registru osob ke dni 28. 4. 2015 byl vznesen
na fyzickou osobu shodného příjmení, jako je Vaše. Dotaz byl proveden v souvislosti s prověřením
oznámení o přestupku zaslaného Městskou policií Kopřivnice, kterého se měla dopustit fyzická osoba
právě se shodným příjmením.
Správní orgány projednávájící přestupky jsou oprávněny podle § 58a zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel,
z informačního systému evidence obyvatel i z informačního systému právnických osob.
Uživatelskou manipulací v informačním systému byl při ověřování údajů o účastníku řízení, v tomto
případě o fyzické osobě shodného příjmení, zadán osobou níže podepsanou dotaz jak do registru
osob tak do registru obyvatel, což způsobilo, že následně byl v registru osob u právnických osob se
shodným příjmením „Michálek“ zaznamenán údaj o tomto náhledu.
Z výše uvedeného vyplývá, že zaznamenaný dotaz „řízení o zadržení ŘP“ se netýkal Vaší osoby a
žádné takové řízení vůči Vám nebylo z naší strany vedeno.

