
Odpověď na ţádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím.  

 

Ţádost o poskytnutí informace (podána dne 06.08.2014) na  odbor SVV:  

 

Ţádost o poskytnutí kopií kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 

zákona č. 491/2001 S., o volbách do zastupitelstev obcí.  

 

  
Poskytnutá informace (odeslána dne 28.08.2014, pozn. ţadatel doplnil svoji ţádost dne 14.08.2014 ) 

Dne 14.08. 2014 bylo ţadateli zasláno rozhodnutí o odmítnutí ţádosti. MěÚ Šumperk se v této 

otázce řídí stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 6/2006. Ţadatel specifikoval svoji 

ţádost dne 14.08.2014, kdy poţadoval tyto informace v souladu s platnou legislativou a 

stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po rozhodnutí o registraci či 

odmítnutí kandidátní listiny k registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině. Ţadateli 

byla odpověď zaslána dne 28.08.2014 ( ţadatel byl v souladu s § 17 zákona č. 106/1999Sb., 

odkázán na stránky Českého statistického úřadu, kde jsou zveřejněna všechna jména kandidátů 

registrovaných kandidátních listin pro komunální volby 2014).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ve dnech 19. - 21. 08. 2014 byla registračním úřadem vydána rozhodnutí o registraci 

kandidátních listin podaných pro obce ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu Šumperk, 

na úřední desce Městského úřadu Šumperk byla rozhodnutí vyvěšena dne 21. 08. 2014.  Z Vaší 

ţádosti lze usuzovat, ţe poţadujete informace o kandidátech, které ve stejném rozsahu, jako jsou 

uvedeny na kandidátní listině, jsou uvedeny i v registru kandidátů, který zveřejňuje na svých 

internetových stránkách Český statistický úřad. Registrační úřad registr kandidátů ve 

strukturované podobě nezpracovává a poskytnutí Vámi poţadované informace by bylo spojeno 

s vyčíslitelnými náklady (§ 17 zákona č. 106/1999 Sb.) a vyţádalo by si prodlouţení lhůty ke 

zpracování informace, neboť se jedná o objemné mnoţství dat. Z  uvedeného důvodu Vám 

s odkazem na § 6 zákona č. 106/1999 Sb. na základě Vámi podané ţádosti, tedy bezprostředně 

po rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátních listin (tzn. v souladu s lhůtou 7 dní, která je 

uvedena v § 6 zákona č. 106/1999 Sb.), sdělujeme, ţe informace, kterou poţadujete, je uvedena 

v registru kandidátů, který zveřejňuje na svých internetových stránkách Český statistický úřad na 

adrese http://www.volby.cz/. Na těchto stránkách by měly být informace o kandidátech zveřejněny 

ihned po ukončení zpracování registru kandidátů Českým statistickým úřadem následujícím po 

zpracování vylosovaného pořadí volebních stran na hlasovacím lístku, coţ lze předpokládat 

v termínu nejdříve od 28. 8. 2014. 

 

http://www.volby.cz/

