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Obecní úřad Močovice se sídlem Močovice 26, 286 01  Čáslav, jako povinný subjekt dle zák. č. 
106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), 
rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ, ve věci Žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 4.3.2018  t a k t o : 

žádost se částečně odmítá 

a to v částech, týkajících se věku a pohlaví předsedy a členů Okrskové volební komise v 
Močovicích /dále jen OVK/, zajišťujících volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
konaných ve dnech 25.10 až 26.10.2017. 

Odůvodnění:

Povinný subjekt obdržel emailovou žádost žadatele podle InfZ  ze dne 4.3.2018  o poskytnutí 
následujících informací, vztahujících se k volbám:
a) v souvislosti s volbami do PS Parlamentu ČR, konaných ve dnech 25.10. -26.10. 2017, a to pro  
okrsek č. 1:

1) věk, pohlaví, nominující politická strana předsedy OVK a zda byl totožný s předsedou OVK 
u voleb do PS, konaných dne 25.10.-26.10.2013,

2) věk, pohlaví a nominující politická strana ostatních členů OVK s výjimkou zapisovatele,
3) věk, pohlaví, délku trvání pracovního poměru zapisovatele a zda vykonával funkci  

zapisovatele poprvé,
4) běžný účel budovy, ve které byla volební místnost umístěna (např. hospoda, škola, úřad,  

domov důchodců),
b) kolik voličských průkazů bylo vydáno pro volby do PS Parlamentu ČR, konané ve dnech 20.10.-
21.10.2017 a kolik z nich nebylo včas doručeno, vč. důvodu nedoručení,
c) kolik voličských průkazů bylo vydáno pro volby Prezidenta republiky, konané v roce 2018 a kolik  
z nich nebylo včas doručeno, vč. důvodu nedoručení.
K žádosti žadatel pro zjednodušení přiložil formulář, obsahující veškeré požadované informace. 

Povinný subjekt zaslal žadateli dne 8.3.2018 vyplněný formulář, v němž mu poskytl požadované 
údaje kromě věku a pohlaví členů okrskové komise.

Protože žadatel neobdržel požadované informace o věku a pohlaví členů OVK, ani rozhodnutí o 
odmítnutí informace, zaslal povinnému subjektu dne 23.3.2018 stížnost.

Povinný subjekt zaslal stížnost Krajskému úřadu Středočeského kraje pod č.j. 1/3/18/S dne 
29.3.2018.

Krajský úřad Středočeského kraje přezkoumal stížnost a konstatoval, že je oprávněná. Svým 



Rozhodnutím č.j.: 049376/2018/KUSK ze dne 17.4.2018 rozhodl o stížnosti žadatele tak, že 
povinnému subjektu uložil v zákonné lhůtě 15 dnů vydat rozhodnutí o částečném odmítnutí 
informace dle § 15 odst. 1 InfZ.

Povinný subjekt si je vědom svého pochybení a v souladu s výše uvedeným doplňuje žadateli již
předané informace o toto částečné odmítnutí informace dle § 15 InfZ s odkazem na § 8a) InfZ, 
neboť se jedná o případ, kdy nejsou poskytnuty informace, které naplňují znak údajů týkající se 
osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí fyzické osoby ve smyslu §5 a §10 zákona 
č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, neboť tyto údaje jsou přímo či nepřímo přiřaditelné ke 
konkrétním osobám.    

Proto bylo v souladu s §15 InfZ rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti. 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podle §16 InfZ podat odvolání ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje prostřednictvím Obecního úřadu Močovice a to do 15 dnů ode dne doručení 
tohoto rozhodnutí. 

                                                                                                              úřední razítko

                                                                                                             Kos Milan, v.r.
                                                                                                             starosta obce

Obdrží: Krajský úřad Středočeského kraje, DS: keebyyf 


