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ROZHODNUTÍ

Ministerstvo vnitra projednalo podle § 23 odst. 1 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o volbách do Evropského parlamentu”), kandidátní listinu politické strany
Moravská a Slezská pirátská strana pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech
24. a 25. května 2019 a ve věci registrace kandidáta Mgr. et Bc. Karla Světničky rozhodlo
takto:
Podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona o volbách do Evropského parlamentu Ministerstvo
vnitra š k r t á na kandidátní listině politické strany Moravská a Slezská pirátská strana
kandidáta Mgr. et Bc. Karla Světničku.
Odůvodnění
Dne 19. března 2019 byla Ministerstvu vnitra doručena kandidátní listina politické
strany Moravská a Slezská pirátská strana pro volby do Evropského parlamentu konané
ve dnech 24. a 25. května 2019.
Podle § 23 odst. 1 zákona o volbách do Evropského parlamentu přezkoumalo
Ministerstvo vnitra jako orgán příslušný podle citovaného ustanovení předloženou kandidátní
listinu.
Ke kandidátní listině musí být ve smyslu § 22 odst. 2 zákona o volbách
do Evropského parlamentu přiložen doklad o státním občanství kandidáta. Takový doklad
nebyl ke kandidátní listině politické strany Moravská a Slezská pirátská strana přiložen
u kandidáta Mgr. et Bc. Karla Světničky.
Podle ustanovení § 41 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), se státní
občanství České republiky prokazuje
a) občanským průkazem České republiky,
b) cestovním dokladem České republiky,
c) osvědčením ne starším 1 roku,
d) listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku.
Vidimaci (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) občanského průkazu
nebo cestovního dokladu nelze provádět. Znamená to, že, chtěl-li kandidát pro volby
do Evropského parlamentu doložit své státní občanství České republiky pomocí občanského
průkazu nebo cestovního dokladu, mohl se dostavit na Ministerstvo vnitra, kde se podávaly
kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu, kde pro účely těchto voleb mohla být
se souhlasem kandidáta pořízena kopie jeho občanského průkazu nebo cestovního dokladu
se záznamem o ověření požadované skutečnosti.
Ministerstvo vnitra spolu s kandidátní listinou obdrželo také prohlášení kandidáta
Mgr. et Bc. Karla Světničky, na kterém byl naskenovaný občanský průkaz, nicméně takové
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prokázání státního občanství není v souladu s výše uvedenou právní úpravou. Vazbu
ustanovení § 22 odst. 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu na zákon o státním
občanství České republiky konstatoval i Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku sp. zn.
Vol 1/2004-46 ze dne 5. května 2004 s tím, že tehdy šlo o zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání
a pozbývání státního občanství České republiky, a jeho obdobné ustanovení v § 20 odst. 1.
Ministerstvo vnitra proto vyzvalo prostřednictvím zmocněnce politickou stranu
Moravská a Slezská pirátská strana, aby uvedenou závadu odstranila, a to ve lhůtě
nejpozději do 50 dnů přede dnem voleb, tj. do 4. dubna 2019. Zároveň v této výzvě
Ministerstvo vnitra poučilo prostřednictvím zmocněnce tuto politickou stranu o tom, jak lze
danou vadu na kandidátní listině odstranit. Politická strana Moravská a Slezská pirátská
strana závadu ve stanovené lhůtě neodstranila, proto nezbylo než rozhodnout způsobem
uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se může politická strana, která kandidátní listinu podala,
a škrtnutý kandidát domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Nejvyššího
správního soudu České republiky, Moravské náměstí 6, 657 40 Brno (§ 56 a § 58
odst. 1 zákona o volbách do Evropského parlamentu; za doručené se rozhodnutí
považuje podle § 23 odst. 6 zákona o volbách do Evropského parlamentu třetím
dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva vnitra v budově v sídle
Státní volební komise, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4).
Otisk úředního razítka

Mgr. Petr Vokáč
ředitel odboru voleb

Vyvěšeno na úřední desce dne 5. dubna 2019.
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