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R O ZH O D N U T Í

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 politického hnutí
OBČANÉ 2011 pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 23. a 24. května
2014, a rozhodlo takto:
podle § 23 odst. 2 písm. c) zákona o volbách do Evropského parlamentu š k r t á
na uvedené kandidátní listině kandidáta č. 5 Bc. Pavla Kampana.
Odůvodnění
Dne 18. března 2014 podalo politické hnutí OBČANÉ 2011 kandidátní listinu pro
volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 23. a 24. května 2014.
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 prokazující splnění
jedné z podmínek volitelnosti kandidáta.
Takový doklad nebyl ke kandidátní listině politického hnutí OBČANÉ 2011 přiložen
u kandidáta č. 5 Bc. Pavla Kampana. Ministerstvo vnitra proto vyzvalo prostřednictvím
zmocněnce politické hnutí OBČANÉ 2011, aby uvedenou závadu odstranilo, a to ve lhůtě
nejpozději do 50 dnů přede dnem voleb, tj. do 3. dubna 2014. Zároveň bylo podrobně
poučeno, jakými doklady lze v daném případě podle § 41 odst. 1 zákona č. 186/2013 Sb.,
o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním
občanství České republiky) státní občanství České republiky doložit. U kandidáta č. 5
Bc. Pavla Kampana bylo ke kandidátní listině přiloženo pouze Poskytnutí údajů
z informačního systému evidence obyvatel, které bylo vyhotoveno na základě žádosti
Magistrátem města Liberce podle § 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím
zmocněnce předané 2 listy neověřené fotokopie občanského průkazu.
Zákon o volbách do Evropského parlamentu je však zákonem speciálním,
vyžadujícím předložení dokladu o státním občanství s tím, že s jeho nepředložením spojuje
podle § 23 odst. 2 písm. c) jako důsledek vyškrtnutí kandidáta z předložené kandidátní
listiny.
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Již v návaznosti na vyhlášení voleb do Evropského parlamentu prezidentem republiky
byla na internetových stránkách Ministerstva vnitra poskytnuta „Informace o podmínkách
kandidatury ve volbách do Evropského parlamentu“, v níž byly zmíněny náležitosti kandidátní
listiny; v případě požadovaného dokladu o státním občanství kandidáta způsob jeho
prokázání pro státní občany České republiky i pro případ, je-li kandidátem občan jiného
členského státu Evropské unie.
Za zákonem požadovaný doklad lze považovat pouze, jak je uvedeno shora a jak
byla kandidující politická strana poučena v zaslané výzvě, osvědčení ne starší 1 roku nebo
listinu o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky rovněž ne starší 1 roku;
zároveň lze státní občanství České republiky prokázat občanským průkazem České
republiky nebo cestovním dokladem České republiky, což bylo kandidátům u Ministerstva
vnitra rovněž umožněno a řada z nich uvedený způsob využila. 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.
Politické hnutí OBČANÉ 2011 závadu ve stanovené lhůtě neodstranilo, proto nezbylo
než rozhodnout způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.
Jmenovaný kandidát proto nebude uveden na hlasovacím lístku a v důsledku toho
zůstává pořadové číslo 5 na kandidátní listině neobsazené.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se může politické hnutí OBČANÉ 2011, které kandidátní
listinu podalo, a škrtnutý kandidát domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany
u Nejvyššího správního soudu České republiky v Brně, Moravské náměstí 6,
657 40 Brno, Česká republika; (§ 56 a § 58 odst. 1 zákona o volbách
do Evropského parlamentu; za doručené se rozhodnutí považuje podle § 23
odst. 4 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, Česká republika).
Otisk úředního razítka

JUDr. Daria Benešová
vedoucí oddělení
elektronicky podepsáno

Vyvěšeno na úřední desce dne 4. dubna 2014
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