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Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů
K Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o svobodném přístupu k informacím“), ve věci podání oficiálního podání ve jménu
politické strany zmocněncem této politické strany prostřednictvím jeho datové
schránky sdělujeme:
Vzhledem k tomu, že Vaše žádost o informaci obsahuje dotaz, jehož
zodpovězení by bylo sdělením právního názoru Ministerstva vnitra k dotčeným
ustanovením zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odkazujeme na ustanovení § 2
odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím, podle něhož povinnost
poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření
nových informací. Také z judikatury (usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne
17. 8. 2006, čj. 22 Ca 97/2006-12) vyplývá, že do působnosti povinného subjektu
nepatří poskytovat výklad právních norem či zaujímat odborná stanoviska k jejich
aplikaci. Nejedná se o druh informací, na které by dopadal zákon o svobodném
přístupu k informacím.
Přesto k Vašemu dotazu sdělujeme:
Postavení zmocněnce ve volbách do zastupitelstev krajů upravuje zákon
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), v ustanovení § 21 odst. 5, když
stanoví, že zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být kandidát. Úkony svého
zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí a koalice vázána.
Svého zmocněnce může politická strana, politické hnutí a koalice písemně odvolat;
odvolání musí být doručeno krajskému úřadu.
V případě, že volební zákon stanoví, že učinění určitého právního jednání
náleží zmocněnci, musí tento úkon provést zmocněnec.
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Ve svém dotazu nespecifikujete, o jaké oficiální podání se má jednat.
V této souvislosti je nutno podotknout, že odpověď závisí právě na typu podání.
Příkladmo proto níže uvádíme naše stanovisko ve věci některých podání
v souvislosti s kandidaturou ve volbách do zastupitelstev krajů.
Podání kandidátní listiny
Pokud jde o doručování datovou schránkou, je třeba odkázat na ustanovení
§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého úkon učiněný
osobou uvedenou v § 8 odst. 1 až 4 tohoto zákona nebo pověřenou osobou, pokud
k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon
učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis
požaduje společný úkon více z uvedených osob.
Na základě ustanovení § 20 odst. 3 volebního zákona se kandidátní listiny
podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb krajskému úřadu, a to pouze
prostřednictvím zmocněnce. Podání kandidátní listiny krajský úřad potvrdí zmocněnci
politické strany, politického hnutí nebo koalice.
Vzhledem k tomu, že náležitostmi kandidátní listiny je podle § 21 odst. 1 písm.
g) volebního zákona také podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo
koalice a současně podle písmene h) podpis osoby oprávněné jednat jménem
politické strany nebo politického hnutí, jedná se dle našeho názoru o dokument,
jehož povaha neumožňuje doručení prostřednictvím datové schránky, nebyl by totiž
splněn volebním zákonem stanovený požadavek podpisu více oprávněných osob.
Rovněž není možné zaslat prostřednictvím datové schránky naskenovanou
kandidátní listinu ve formátu pdf, neboť registrační úřad, který přezkoumává
kandidátní listinu a rozhoduje o její registraci, musí mít k dispozici originál kandidátní
listiny. Z uvedených důvodu nelze dle našeho názoru zaslat bezvadnou kandidátní
listinu prostřednictvím datové schránky. Pokud by volební strana zaslala kandidátní
listinu v elektronické formě bez podpisu zákonem požadovaných osob, je na takovou
kandidátní listinu třeba pohlížet, jako by nebyla podána řádně, popřípadě včas.
Tuto vadu lze zhojit pouze tím, že politická strana dodá originál kandidátní listiny do
66 dní přede dnem voleb. V případě chybějícího podpisu jedné z požadovaných osob
je třeba tento podpis doplnit do originálu kandidátní listiny (který se nachází na
registračním úřadě) ve lhůtě stanovené pro opravu vad.
Podání související s odstraněním nedostatků na kandidátní listině
(§ 22 odst. 1 volebního zákona)
Pro odpověď je rozhodující, o jaký nedostatek na kandidátní listině, který má
být odstraněn, se jedná. Jde-li o chybějící přílohu, tj. vlastnoručně podepsané
prohlášení kandidáta, platí to, co již bylo uvedeno výše u kandidátní listiny
o naskenovaném dokumentu, tedy, že registrační úřad, který přezkoumává
kandidátní listinu včetně jejích příloh a rozhoduje o registraci kandidátní listiny, musí
mít k dispozici originály těchto dokumentů. Jedná-li se o nedostatek spočívající
v chybějícím nebo nesprávném údaji na kandidátní listině podle § 21 odst. 1,
s výjimkou chybějících podpisů, lze připustit odstranění takového nedostatku
sdělením chybějícího nebo správného údaje prostřednictvím datové schránky
zmocněnce.
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Doplňování kandidátů a změna jejich pořadí na kandidátní listině
(§ 21 odst. 4 volebního zákona)
Vzhledem k charakteru tohoto úkonu a jeho důsledkům doporučujeme v zájmu
samotného kandidujícího subjektu, aby případné doplnění kandidátů nebo změnu
jejich pořadí provedl do podané kandidátní listiny na registračním úřadě zmocněnec
osobně; při doplnění kandidáta na kandidátní listinu je třeba připojit i vlastnoručně
podepsané prohlášení takového kandidáta. Požadavek na doplnění kandidátů nebo
změnu jejich pořadí však lze ve stanovené lhůtě akceptovat i prostřednictvím datové
schránky zmocněnce s tím, že ve lhůtě pro odstranění vad kandidátní listiny je třeba
registračnímu úřadu dodat originál vlastnoručně podepsaného prohlášení
doplněného kandidáta.
Vzdání se a odvolání kandidatury
(§ 23 odst. 1 a 2 volebního zákona)
Podle ustanovení volebního zákona se kandidát může do 48 hodin před
zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury. Stejným způsobem může
zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat.
Toto prohlášení nelze vzít zpět. Prohlášení o vzdání se a odvolání kandidatury je
nutno doručit krajskému úřadu. Na základě citovaného ustanovení volebního zákona
lze prostřednictvím datové schránky zmocněnce krajskému úřadu doručit pouze
prohlášení o odvolání kandidatury, neboť se jedná o úkon, který je oprávněn učinit
zmocněnec, zatímco vzdání se kandidatury je úkonem kandidáta.
Závěrem podotýkáme, že shora uvedené je právně nezávazným stanoviskem
Ministerstva vnitra. Právně závazné posouzení věci náleží pouze soudům.
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