Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz

STANOVISKO č. 3/2006
květen 2006, červen 2007

Dálkový (elektronický) přístup obecní policie k osobním údajům z
informačního systému evidence obyvatel, registru provozovatelů a
řidičů motorových a přípojných vozidel
Poskytování osobních údajů z informačního systému evidence obyvatel se primárně řídí
ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci
obyvatel“). V tomto ustanovení se uvádí, že ministerstvo, krajské úřady a obecní úřady obcí
s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném
a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem. Údaje
z informačního systému mohou poskytovat i způsobem umožňujícím dálkový (elektronický)
přístup, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.
Obecní policii žádný právní předpis neumožňuje dálkový ani nepřetržitý přístup
k osobním údajům z informačního systému evidence obyvatel.
Pokud je poukazováno na nezákonnost postupu při předvádění osob za účelem zjištění,
resp. ověření jejich totožnosti (v případech, kdy osoba není schopna prokázat svou
totožnost, ale poskytne strážníkovi „potřebnou součinnost“ a sdělí mu svá data, a orgán,
který má ve správě registr, následně odmítne občanem poskytnutá data ověřit), by měl
strážník tuto osobu předvést na Polici ČR k dalším úkonům.
Z ustanovení § 5 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích“), vyplývá, že Ministerstvo dopravy ČR, jako správce údajů vedených
v centrálním registru silničních vozidel, nemá povinnost údaje o provozovateli nebo
vlastníkovi vozidla na požádání poskytovat, s výjimkou Policie České republiky.
Registr silničních vozidel, který mimo jiné obsahuje také údaje o provozovateli a
vlastníkovi vozidla, vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Příslušným pro
registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je obecní úřad obce
s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel silničního motorového
vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště nebo sídla.
Podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích je oprávněn do registru silničních vozidel nahlížet a požadovat od obecního
úřadu obce s rozšířenou působností opis, nebo výpis zapsaných údajů pouze ten, kdo
prokáže právní zájem, což platí i pro obecní policii.
Dálkový přístup obecní policie k údajům z registru řidičů, které vedou obecní úřady obcí
s rozšířenou působností, je omezen ustanovením § 121 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“). V tomto ustanovení je výslovně uvedeno, že správce
registru je oprávněn poskytnout údaje z registru řidičů na základě písemné žádosti, a to

subjektům uvedeným v odst. 1 písm. a) – g) výše uvedeného ustanovení, mezi které patří
také obecní policie.
Přímý přístup k údajům z centrálního registru řidičů, který vede Ministerstvo dopravy ČR,
musí být zajištěn podle ustanovení § 122 odst. 5 zákona o silničním provozu pouze
Ministerstvu vnitra, Policii České republiky, Vojenské policii a Bezpečnostní informační
službě.
Novela zákona č. 361/2000 Sb., zákona o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
provedená zákonem č. 411/2005 Sb., která nabyla účinnosti 1. července 2006, neupravuje
žádné změny v přístupu k údajům z registru řidičů, které vedou obecní úřady obcí
s rozšířenou působností, ani k přístupu k údajům z Centrálního registru řidičů, který vede
Ministerstvo dopravy ČR.
Povinnost správce registru umožnit obecní policii dálkový a nepřetržitý přístup k údajům
z výše uvedených registrů nevyplývá ani z ustanovení § 11a zákona č. 553/1991 Sb., o
obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je obecní policie k plnění svých
úkolů podle tohoto zákona oprávněna vyžadovat od příslušných orgánů z jejich informačních
systémů poskytnutí údajů.
V případě dálkového (elektronického) přístupu obecní policie k údajům v registrech
motorových a přípojných vozidel a k údajům v registrech řidičů je nutné celou problematiku
projednat s Ministerstvem dopravy ČR. Rozhodnutí, zda bude požadavku obecní policie
vyhověno, je výhradně v působnosti ministerstva, které by mělo v tomto směru iniciovat
legislativní úpravu. Z hlediska zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jde o stanovení prostředků a způsobu
zpracování, které je podle § 5 odst. 1 písm. b) tohoto zákona povinností správce osobních
údajů, resp. případné budoucí právní úpravy.

