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Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí

Poskytnutí informací

Magistrát města Ostravy (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 12. 8. 2016 žádost 
(dále jen „žadatel“), o poskytnutí 

informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V podané žádosti žadatel požaduje poskytnout informace vztahující se k veškerým údajům o zmocněncích 
a nezávislých kandidátech, kteří podali přihlášku k registraci k pověřeným obecním úřadům pro volby do 
Senátu Parlamentu České republiky v roce 2016, v rozsahu dle přiložené informační tabulky.

V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje povinný subjekt 
k výše uvedené žádosti tyto informace:

Přihláška k registraci Jméno a příjmení zmocněnce

Nezávislí

Česká strana sociálně demokratická

Úsvit – Národní koalice

Komunistická strana Čech a Moravy

Dělnická strana sociální spravedlnosti

Česká pirátská strana

Koalice Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová a Strana zelených

ANO 2011

Ostravak

Nezávislý kandidát Ing. Zdeněk Nytra

Vaše značka:
Ze dne: 12.08.2016

Č. j.: SMO/299462/16/Vnitř./
Sp. zn.: S-SMO/299462/16/Vnitř./2

Vyřizuje:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum: 2016-08-17
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Vzhledem ke skutečnosti, že zdejší registrační úřad nedisponuje souhlasem výše uvedených zmocněnců 
a nezávislých kandidátů s poskytnutím dalších osobních údajů (údaje o trvalém pobytu, telefonní spojení  
a e-mailové adresy) a žadatel nepředložil osvědčení Úřadu na ochranu osobních údajů ve smyslu ust. § 16 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

nelze tyto další údaje s odkazem na ust. § 5 odst. 2 citovaného zákona žadateli poskytnout - viz rozhodnutí 
o částečném odmítnutí informace č.j. SMO/305318/16/Vnitř./Vik. 

 

Další údaje vztahující se k výše uvedeným zmocněncům mohou poskytnout politické subjekty, které tyto 
zmocněnce určily. 
 

 

S pozdravem 
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Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí

 

R O Z H O D N U T Í 

Magistrát města Ostravy jako povinný subjekt dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím”),

rozhodl v souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím o žádosti žadatele

, ze dne 12. 8. 2016, o „poskytnutí 
informační tabulky, kde jsou uvedeni veškeré údaje o zmocněncích a nezávislých kandidátech, kteří podaly
přihlášky k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 7. a 8. října

2016”, takto:

Podle ust. § 8a a § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím a dle ust. § 5 odst. 2 zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 
osobních údajů”), se žádost o poskytnutí informace, tj. adresy trvalého pobytu, e-mailů a telefonních čísel 

zmocněnců a nezávislých kandidátů, částečně odmítá.

O d ů v o d n ě n í

Magistrát města Ostravy obdržel dne 12. 8. 2016 žádost o „poskytnutí informační tabulky,

kde jsou uvedeni veškeré údaje o zmocněncích a nezávislých kandidátech, kteří podaly přihlášky k registraci

pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 7. a 8. října 2016”.

Magistrát města Ostravy, jako pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu č. 70, v souladu s ust. § 13 
odst. 1 písm. e) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje adresy zmocněnců polických stran, hnutí, 
koalic a nezávislých kandidátů, jejichž přihlášky k registraci byly zaregistrovány, okrskovým volebním 
komisím.

Podle ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím poskytne povinný subjekt informace týkající se 
osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu právními předpisy 

upravujícími jejich ochranu. Podle ust. § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím pokud 
povinný subjekt žádosti, byť i jen z části, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.

Žadatel požadoval poskytnutí informací, které bylo možno dovodit z „informační tabulky” přiložené 
k žádosti. Tyto informace jsou osobními údaji fyzických osob (adresy trvalého pobytu, e-mail, telefonní 
číslo) ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, tudíž je lze poskytnout dle ust. § 5 odst. 2 citovaného 
zákona jen se souhlasem dotčených osob.

Václav Šimek
Partyzánská 698/6A

Vaše značka:
Ze dne: 12.08.2016
Č. j.: SMO/305318/16/Vnitř./
Sp. zn.: S-SMO/299462/16/Vnitř./3

Vyřizuje:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum: 2016-08-16
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Jelikož magistrát města nemá od dotčených osob k dispozici souhlas k poskytnutí požadovaných informací, 
je vůči těmto údajům splněn důvod pro odmítnutí žádosti.  

S ohledem na výše uvedené rozhodl Magistrát města Ostravy tak, že žádost o poskytnutí informací v rozsahu 

osobních údajů, tj. adresy trvalého pobytu, e-mailů a telefonních čísel zmocněnců a nezávislých kandidátů, 

odmítl. Poskytnuta byla pouze informace o jménech zmocněnců a nezávislých kandidátů.  

 

P o u č e n í 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení 
tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím 
Magistrátu města Ostravy. 

 
 

„otisk úředního razítka“ 




