Úřad vlády České republiky
Odbor právní a kontrolní

Aliance národních sil
Legerova 22
120 00 PRAHA 2

V Praze 8. prosince 2020
Čj. 43378/2020-UVCR-3

e-mail: aliancens@centrum.cz

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,
Úřad vlády ČR obdržel dne 30. listopadu 2020 Vaše elektronické podání, s odkazem na zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o informacích“), týkající se elektronického zpracování volebních dat.
K Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že působnost Úřadu vlády vymezuje ustanovení § 28
odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „kompetenční zákon“), podle něhož Úřad vlády plní úkoly
spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky,
jejích orgánů, členů vlády, kteří nejsou pověřeni řízením ministerstva nebo jiného úřadu, a orgánů,
o nichž tak stanoví zvláštní zákon nebo tak rozhodne vláda.
Rozsah poskytovaného odborného zajištění činnosti vládě Úřadem vlády ČR a tím i rozsah této
oblasti působnosti Úřadu vlády ČR je přísně limitován, Úřad vlády ČR odborně zabezpečuje činnost
vlády jako celku, nezabezpečuje tedy činnosti jednotlivých jejích členů, jimž odborné zabezpečení
poskytují jimi řízená ministerstva, přičemž zásadně do jeho vymezení nelze zahrnout ani oblasti
činnosti veřejné správy, jež spadají do působnosti konkrétních ministerstev či jiných ústředních
orgánů státní správy.
Vámi požadované informace se však nevztahují k působnosti Úřadu vlády ČR, jenž Vámi
požadovanými informacemi ani nedisponuje, nýbrž zásadně k působnosti Ministerstva vnitra, jež pro
oblast voleb zřídilo Odbor voleb (bližší informace k Odboru voleb Ministerstva vnitra jsou dostupné
na internetových stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/odbor-voleb.aspx).
Z tohoto důvodu Vaši žádost o informace s odvoláním na ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona,
odkládám. Na základě výše uvedeného Vám doporučuji obrátit se s Vaší žádostí přímo na věcně
příslušné Ministerstvo vnitra.
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