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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane inženýre, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 11. 8. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 11. 8. 2021, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

- kandidátne listiny pre voľby do Poslaneckej snemovne 2021 podané krajskému úradu podľa §31 zákona 

č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 

v znení neskorších a v rozsahu, ktorý stanovuje §31 

- pokiaľ to bude možné, žiadam tieto údaje v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

v příloze Vám zasíláme seznam politických stran, politických hnutí a jejich koalic, které v JIHOČESKÉM kraji 

podaly kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve 

dnech 8. a 9. října 2021. 

V současné době není možné zveřejnit jednotlivé kandidáty, informaci o tom, které osoby ve volbách kandidují, 

může krajský úřad poskytnout až od okamžiku rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny nebo od 

okamžiku rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině (dne 20. 8. 2021). V této souvislosti Vás 

odkazujeme na internetové stránky Českého statistického úřadu http://www.volby.cz/, který zakládá registr 

kandidátů a zveřejňuje ho po registraci kandidátních listin. 

S pozdravem 

 

 
Mgr. Petr Podhola       

vedoucí odboru 
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Seznam 
politických stran, politických hnutí a jejich koalic, které v JIHOČESKÉM kraji podaly kandidátní 

listiny pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,  
které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021. 

 

Poř. 
č. 

Typ 
volební 
strany 

 
Název 

1. PH Svoboda a přímá demokracie (SPD) 
2. K SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 
3. PS Česká strana sociálně demokratická 
4. K PIRÁTI a STAROSTOVÉ 
5. PS Komunistická strana Čech a Moravy 
6. PS VOLNÝ blok 
7. PS Aliance pro budoucnost 
8. PH ANO 2011 
9. PH PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Ślachty 
10. PH ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 
11. PH Hnutí Prameny 

12. PS 
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit. Odmítneme každou 
politickou funkci; nechceme totiž lidem nařizovat, jak mají žít. Máme jinou vizi. 
Jdeme jinou cestou - najdete ji na webu www.urza.cz 

13. PH Trikolora Svobodní Soukromníci 
14. PS Strana zelených 
15. PS Moravané 
16. PS Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 
17. PH Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz) 
18. PH Otevřeme Česko normálnímu životu 

 
 
PS – politická strana 
PH – politické hnutí 
K    – koalice 
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