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ROZHODNUTÍ

Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy (dále „Magistrát města Přerova“ nebo „správní 
orgán“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 
„zákon o svobodném přístupu k informacím“, posoudil totožné žádosti o poskytnutí kopií 
kandidátních listin podle zákona o svobodném přístupu k informacím pana …, dat. nar. …, bytem
…, dále jen „žadatel“, doručené správnímu orgánu dne 5. 8. 2014, evidovaná pod č. j. 
MMPr/093209/2014 a dne 6. 8. 2014, evidovaná pod č. j. MMPr/093209/2014 a po řádném 
posouzení rozhodl tak, že žádosti o poskytnutí kopií kandidátních listin se

částečně o d m í t a j í

z důvodu, že část požadovaných informací, které obsahují kandidátní listiny, jsou informace o 
osobních údajích, které podléhají omezení práva na informace ve smyslu ustanovení § 8a zákona o 
svobodném přístupu k informacím.

O d ů v o d n ě n í :

Žadatel v totožných žádostech došlých Statutárnímu městu Přerov dne 5. 8. 2014, evidované pod č. 
j. MMPr/093210/2014 a dne 6. 8. 2014, evidované pod č. j. MMPr/093209/2014 požadoval
poskytnutí kopií kandidátních listin podaných registračnímu úřadu podle § 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 o volbách do zastupitelstev obcí“).

Správní orgán po posouzení žádostí podaných podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím dospěl k závěru, že kopie kandidátních listin nelze z důvodu ochrany osobních údajů 
ve smyslu ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnout, neboť kandidátní 
listiny obsahují osobní údaje, k jejichž poskytnutí bez souhlasu subjektu údajů není správní orgán 
oprávněn. Poskytnutí těchto údajů by bylo v rozporu se zákonem upravujícím ochranu osobních 
údajů, kterým je zákon č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). 



- 2 -

V souladu se závěry společného stanoviska Ministerstva vnitra ČR a Úřadu pro ochranu osobních 
údajů zveřejněného na webových stránkách ministerstva lze informace o kandidátech, které jsou 
osobními údaji podle zákona o ochraně osobních údajů poskytovat až po rozhodnutí o registraci 
kandidátní listiny a po zveřejnění tohoto rozhodnutí ve smyslu příslušných ustanovení zákona o 
volbách do zastupitelstev obcí (ust. § 23 odst. 3 a odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí). 
Tento postup je v souladu s ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím, 
podle kterého „povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud jde o novou informaci, 
která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen 
do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.“   

V současné době tak lze poskytnout pouze údaje týkající se počtu kandidátních listin, počtu 
kandidátů a názvů kandidujících subjektů.

V dalším lze odkázat na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 6/2006, aktualizované v 
únoru 2014 a dostupné na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, o nahlížení do 
kandidátních listin a poskytování informací o kandidátech voleb do obecních zastupitelstev.  

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení rozhodnutí ke 
Krajskému úřadu Olomouckého kraje prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal 
(tj. Magistrátu města Přerova, odboru vnitřní správy). 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

                  

Mgr. Petr Karola
vedoucí odboru vnitřní správy

v. z. Mgr. Jana Hrubá

Za správnost: Jaroslav Sláma
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