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Rozhodnutí
Městský úřad Vyškov, příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí“), posoudil
elektronické
žádosti
pana
...
,
elektronická
adresa:
foi+request-1202b2040110@infoprovsechny.cz, ze dne 05.08.2014 a 06.08.2014 o poskytnutí kopie kandidátních
listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001
Sb.,
o
volbách
do
zastupitelstev
obcí
a
podle
ust.
§ 8a a § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a rozhodl takto:
Žádosti pana ..., elektronická adresa: foi+request-1202-b2040110@infoprovsechny.cz ze
dne 05.08.2014 a 06.08.2014 o poskytnutí kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané
registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,
se odmítají.
Odůvodnění
Dne 06.08.2014 obdržel Městský úřad Vyškov, (dále jen městský úřad) dvě shodné
elektronické žádosti ... (dále také jen „žadatel“), elektronická adresa: foi+request-1202b2040110@infoprovsechny.cz ze dne 05.08.2014 a 06.08.2014 o poskytnutí kopie kandidátních
listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.
Podle ust. § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), informace týkající se
osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt
poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Údaje o kandidátech
může poskytnout volební orgán, který registruje kandidátní listiny, bez jejich předchozího souhlasu
od okamžiku rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny nebo od okamžiku rozhodnutí o
škrtnutí kandidáta na kandidátní listině. Pro dobu před rozhodnutím o registraci či odmítnutí
kandidátní listiny nebo před rozhodnutím o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině platí, že osobní
údaje o kandidátech mohou poskytovat pouze kandidující subjekty a sami kandidáti.
Podle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, může správce osobních údajů osobní údaje zpracovávat a předávat
jiné osobě pouze se souhlasem subjektu údajů.
Podle ust. § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, pokud povinný subjekt
žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí
o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
Vzhledem k tomu, že výše specifikované kandidátní listiny obsahují osobní údaje kandidátů
a městský úřad nemá k dispozici souhlas těchto osob k jejich poskytnutí třetí osobě, bylo
rozhodnuto o odmítnutí žádosti, jak je shora uvedeno.
Volební orgán, který registruje kandidátní listiny, může poskytovat informaci o tom, které
osoby ve volbách kandidují i bez jejich předchozího souhlasu od okamžiku rozhodnutí o registraci
či odmítnutí kandidátní listiny nebo po rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, a to v
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rozsahu uváděném na hlasovacím lístku. Požadované informace bude moci městský úřad
poskytnout až po vyvěšení rozhodnutí na úřední desce. Tuto povinnost registračním úřadům
ukládá ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
Pokud žadatel požaduje především údaje o kandidátech, lze je zjistit ve stejném rozsahu jako jsou
uvedeny na kandidátní listině na stránkách Českého statistického úřadu, který údaje (po registraci
všech kandidátních listin tedy i všech kandidátů) zveřejní zdarma na svých internetových stránkách
www.czso.cz.
V případě, že bude žadatel trvat na poskytnutí kopií kandidátních listin po rozhodnutí o
registraci či odmítnutí kandidátní listiny nebo po rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní
listině, upozorňujeme, že městský úřad je má pouze v listinné podobě a podle ustanovení § 17
odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, je v souvislosti s poskytováním informací
oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií a s
odesláním informací žadateli. Městský úřad Vyškov je příslušným registračním úřadem pro Vyškov
a také pro obce ve svém správním obvodu, t.j. Bohdalice-Pavlovice, Drnovice, Drysice, Hlubočany,
Hoštice-Heroltice, Hvězdlice, Ježkovice, Kozlany, Krásensko, Křižanovice u Vyškova, Kučerov,
Luleč, Lysovice, Nemojany, Nové Sady, Podivice, Podomí, Prusy-Boškůvky, Pustiměř, RačicePístovice, Radslavice, Rostěnice-Zvonovice, Ruprechtov, Studnice, Topolany, Vážany a Zelená
Hora, pro volby do zastupitelstev obcí obdržel 98 kandidátních listin.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí, lze podle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů podat do 15 dnů od jeho
doručení odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, prostřednictvím Městského úřadu
Vyškov. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí.
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