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Žádost o poskytnutí informace o využití údajů z registru obyvatel

Dne 4. 6. 2019 byl do mé datové schránky v souladu s § 14 zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, ve znění pozdějších předpisů, doručen záznam o využívání údajů v registru obyvatel.

Z tohoto výpisu vyplývá, že údaje o mé osobě uvedené v registru obyvatel byly využity Vaším 
magistrátem dne 28. 5. 2018 v 10:38 hod. z důvodu přestupku vedeným pod
č.j.7831/P/52740/2018/Bj.

Vzhledem k tomu, že si nejsem vědoma spáchání přestupku, žádám Vás na základě zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí 
podrobných informací o tom, co bylo účelem využití údajů o mé osobě a dále jméno a příjmení 
osoby, která tento úkon provedla. Dále žádám o sdělení, zda mi bude umožněno nahlédnutí do spisu 
výše uvedeného čísla jednacího.

Vaši odpověď očekávám ve lhůtě stanovené zákonem o svobodném přístupu k informacím.

S pozdravem
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Odpověď k žádosti o poskytnutí informace o využití údajů z registru obyvatel

Vážená paní,

dne 19.06.2019 byla Magistrátu města Havířova doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které požadujete podrobné informace o využití 

údajů z registru obyvatel o Vaší osobě v souvislosti s řízením o přestupku zn. 7831/P/52740/2018/Bj dne 

28.05.2018 v 10:38 hodin, účel využití údajů, jméno a příjmení osoby, která úkon provedla a sdělení, 

zda Vám bude umožněno nahlédnout do označeného spisu.

K Vaší žádosti uvádím, že povinný subjekt skutečně vedl řízení o přestupku pod zn. 7831/P/52740/2018/Bj, 

avšak v tomto ani žádném jiném řízení Vaše údaje nevyužíval, nevyžádal si je, ani je neuchovával.

Vytvoření záznam o přístupu k údajům v registru obyvatel bylo způsobeno přístupem k údajům jiné osoby 

v AISEO (Agendový informační systém evidence obyvatel) oprávněnou úřední osobou při výkonu přenesené 

působnosti na základě ustanovení § 109 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich. Funkce ztotožnění osoby totiž mj. „vracela“ tzv. AIFO (Agendový identifikátor fyzické 

osoby) rodinných příslušníků.

AIFO je definováno v § 9 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech jako neveřejný 

identifikátor, který je jednoznačně přiřazen záznamu o fyzické osobě v příslušném agendovém informačním 

systému nebo základním registru, je odvozen ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby a kódu agendy a je 

užíván výlučně k jednoznačnému určení fyzické osoby pro účely výkonu agendy, pro kterou byl přidělen. 

Z agendového identifikátoru fyzické osoby nelze odvodit zdrojový identifikátor fyzické osoby a nelze z něj 

ani dovodit osobní nebo jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl přiřazen.

Jednoduše lze říci, že tehdejší nastavení agendového systému používaného povinným subjektem

způsobovalo, že při ztotožnění fyzické osoby byl o tomto ztotožnění proveden záznam také ve vztahu 

k určitému okruhu rodinných příslušníků, aniž by povinný subjekt jejich údaje využíval. Oprávněná úřední 

osoba –  – ani žádní jiní pracovníci povinného subjektu tedy s údaji o Vaší osobě 

nepracovali a Vaše údaje z registru obyvatel nebyly navenek vůbec zobrazeny.

Podmínky nahlížení do spisu jsou komplexně upraveny zvláštním zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, 

přičemž stručně lze konstatovat, že v souladu s ustanovením § 38 odst. 2 tohoto zákona lze jiným osobám 

než účastníkům řízení umožnit nahlédnout do spisu jen tehdy, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod 
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a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný 

zájem.

Budete-li tedy požadovat nahlédnout do předmětného přestupkového spisu, pak za tímto účelem je nutno

podat žádost, ve které přednesete a prokážete odpovídající právní zájem nebo jiný vážný důvod, který 

umožní zpřístupnit spis i jiné osobě než účastníkovi řízení, neboť účastníkem řízení jste v daném případě 

nebyla. Pokud budou zákonné podmínky splněny, bude Vám do spisu nebo jeho části umožněno nahlížet, 

v opačném případě bude žádost usnesením zamítnuta.
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