
Městský úřad Strakonice
kancelář tajemníka

Pan

Naše značka:
MUST/04 1 201 l20 l 4 l'f AJ lšv i

Datum:
13.8.2014

ROZHODNUTÍ
o onnnírNurí žÁoosrr

Městský úřad Strakonice, kancelář tajemníka, jako registrační úřad příslušný dle ust. § 21

zákona č. 49112001 S., o volbách do zastupitelstev obcí a o zntěně některych zákonŮ,
v platném znéní, přezkoumal žádost o poskytnutí informace dle zákona ě. 10611999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, kterou dne 6.8.2014 podal

David Havlík (dále jen žadate|)

a dle ust. § 15 zákona ě.10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platnémznění,
vydává

rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace,

a to ,,kopií kandidátních listin do komunálních voleb podaných registračnímu úřadu podle §
21 odst. 3 zákonaě.49l/200I Sb., o volbách do zastupitelstev obcí".

Účastníci íuení, na néž se vztahuj e rozhodnutí správního orgánu :

odůvodnění:

Dne 6.8.2014 podal žadatel žádost o poskytnutí informace dle zákona ě. 10611999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném zněni (dále jen zákon), a to žádost o ,,kopie
kandidátních listin do komunálních voleb podaných registračnímu úřadu podle § 21 odst, 3

zákonaě.49I/200| Sb., o volbách do zastupitelstev obcí".
Pro posouzení žádosti je nutno postupovat dle ust. § 8a zákona, který stanoví, že 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. Udaje o
kandidátech, které jsou uvedeny na kandldátní listině, jsou dle ust. § 4 písm, a) zákona ě.

l01/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně někteých zákonů, v platném znéní, údaji
osobními a jako s takovými s nimi musí b}t i nakládáno. Podle ust. § 10 tohoto zákona musí
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registrační úřad při zpracování osobních údajů dbát na to, aby subjekt údajŮ (kandidát)

neutrpěl újmu na svých právech, a také dbátna ochranu před neoprávněným zasahováním do

soukromého a osobního života subjektu údajů.
Vzhledem k tomu, že registrační úřad dosud nevydal rozhodnutí o registraci kandidátních
listin (tato lhůla uplyne 23.8.2014) je nutno v současné době postupovat rovněŽ v souladu se
stanoviskem Úradu pro ochranu osobních údajů č. 612006 - Nahlížení do kandidátních listin a
poslqltování informací o kandidátech voleb do obecních zastupitelsteu, které je zveřejněno na

jeho intemetových stránkách www.uoou.cz v sekci ,,Názory úřadu". Z tohoto stanoviska

vyplývá, že volební orgán, který registruje kandidátní listiny, může poskytovat informaci o

tom, které osoby ve volbách kandidují, i bez jejich předchozího souhlasu až 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. Registraění úřad by informaci o

kandidátech mohl poskytnout pouze s jejich souhlasem v souladu se zákonem č. 101/2000

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně někteqých zákonů, v platném znéní. Takov}to
souhlas však registrační úřad v daném případě nemá.

Na základě všech výše uvedených skutečností a s ohledem na zachování lhŮty pro poskytnutí
informací (lhůta uplyne 2L8.20I4, tj. v době před rozhodnutím o registraci kandidátních
listin) tedy muselo být v souladu s ust. § 15 zákona rozhodnuto o odmítnutižádostižadate|e.

Závěrem lze uvést, že požadované informace budou v době po 23.8.2014 zveřejnény na

internetových stránkách Českého statistického úřadu, kde je žadatel bude moci v uvedené
době získat.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí |ze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu Jihočeského kraje podáním u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal.
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