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Městský úřad Ledeč nad Sázavou
Odbor vnitřní správy

Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 00267759; telefon: 569729556; fax: 569726684

e-mail: milena.peroutkova@ledecns.cz

Č.j. MLNS/1714/2014/
OVS-3
Vaše zn.:

Ledeč nad Sázavou 21. 8. 2014
Vyřizuje: Ing. M. Peroutková

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Ledeč nad Sázavou, odbor vnitřní správy, který je dle ust. § 2 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“) subjektem povinným poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, posoudil
dle ust. § 14 InfZ žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů doručenou mu dne 6. 8.
2014, kterou podal , který je
jediným účastníkem tohoto řízení, a ve své žádosti žádá kopie kandidátních listin do
komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

rozhodl takto:

žádost o kopie kandidátních listin do komunální voleb podané registračnímu úřadu podle ust.
§ 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, se v souladu s ust. § 15

odst. 1 InfZ., s přihlédnutím k ust. § 8 písm. a) InfZ. a ust. § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů o d m í t á .

Odůvodnění:

Městský úřad Ledeč nad Sázavou, odbor vnitřní správy posoudil ve výroku tohoto
rozhodnutí citovanou žádost o informace a shledal, že této žádosti nelze vyhovět a to
především s ohledem na ust. § 8a InfZ, který stanoví, že informace týkající se osobnosti,
projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen
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v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Údaje o kandidátech popř. o 
dalších osobách uvedených na kandidátní listině např. zmocněnci, zástupci zmocněnce atd., 
které jsou uvedeny na kandidátní listě, jsou dle ust. § 4 písm. a) InfZ. údaji osobními a s jako 
takovými s nimi musí být nakládáno. Dle ust. § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů registrační úřad musí při zpracování osobní 
údajů dbát na to, aby subjekt údajů tzn. kandidát popř. další osoba neutrpěl újmu na svých 
právech, a také dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního 
života subjektu údajů. 

Registrační úřad může poskytovat informace o tom, které osoby ve volbách kandidují, 
i bez jejich předchozího souhlasu od okamžiku rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní 
listiny nebo od okamžiku škrtnutí kandidáta na kandidátní listině. Pro dobu před rozhodnutím 
o registraci či odmítnutí kandidátní listiny nebo před rozhodnutím o škrtnutí kandidáta na 
kandidátní listě platí, že osobní údaje o kandidátech mohou poskytovat pouze kandidující 
subjekty a sami kandidáti. Registrační úřad by informace o kandidátech mohl poskytnout 
pouze s jejich souhlasem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Osobní údaje představují 
hodnoty, který je v demokratickém státě poskytována ochrana, jakožto ústavním právům. 
Ochrana osobních údajů podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod v tomto případě 
převažuje nad právem na poskytování informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a 
svobod. 

Současně správní orgán uvádí, že z žádosti pana Davida Havlíka lze usuzovat, že 
žadateli jde o poskytnutí informací o kandidátech, které ve stejném rozsahu, jako jsou vedeny 
na kandidátní listině, jsou uvedeny i v registru kandidátů, který po registraci kandidátů resp. 
kandidátních listin, zveřejňuje na svých internetových stránkách Český statistický úřad, proto 
lze žadatele odkázat na možnost umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace touto 
cestou.  

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému 
úřadu Kraje Vysočina Jihlava, podáním učiněným u orgánu který toto rozhodnutí vydal – 
Městský úřad Ledeč nad Sázavou, odbor vnitřní správy. 

 

 

       Ing. Bc. Milena Peroutková 

                                                                               vedoucí odboru vnitřní správy 


