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ROZHODNUTÍ

Ministerstvo vnitra jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“),
rozhodlo o žádosti XXX, ze dne 26. června 2018, týkající se poskytnutí informace,
zda je možná kandidatura trestně odsouzeného pachatele do zastupitelstva obce ve
volbách v roce 2018, který si v srpnu téhož roku požádá o podmíněné propuštění
z výkonu trestu odnětí svobody, takto:
Podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu
k informacím se žádost žadatelky ze dne 26. června 2018 odmítá.
Odůvodnění
Ministerstvu vnitra, které je jako státní orgán ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o
svobodném přístupu k informacím povinným subjektem, byla dne 26. června 2018
doručena žádost žadatelky o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu
k informacím, v níž požaduje informaci, zda „může-li kandidovat do zastupitelstva
obce kandidát, který je nyní ve výkonu trestu odnětí svobody ve výměře 4 let (byl
odsouzen za úmyslný trestní čin, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody
s horní hranici trestní sazby dvanáct let) se zařazením do věznice s dozorem, jestliže
do vězení nastoupil v září 2016, poté co ho vyzvedla v místě bydliště policejní
eskorta, protože odsouzený včas nenastoupil do výkonu testu, za předpokladu, že
v srpnu 2018 požádá o podmíněné propuštění z výkonu testu odnětí svobody,
kterému může, ale nemusí být vyhověno, protože podmíněné propouštění je
nenárokový právní institut a nelze předem předjímat rozhodnutí soudu.“
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo vnitra v dané věci doposud nezaujalo
formálně názor a vzhledem k tomu, že žadatel žádá o zpřístupnění informace, která
dosud neexistuje, nebylo žádosti o informaci vyhověno, a to s odkazem na § 2 odst.
4 zákona o svobodném přístupu k informacím, dle něhož povinnost poskytovat
informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových
informací.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na § 16 odst. 1
zákona o svobodném přístupu k informacím, podat rozklad. Rozklad se podává
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ministrovi vnitra prostřednictvím Ministerstva vnitra, odboru voleb, do 15 dnů ode dne
oznámení tohoto rozhodnutí.
Nad rámec zákona o svobodném přístupu k informacím přesto sdělujeme:
Právo být volen upravuje § 5 odst. 1 volebního zákona, podle kterého členem
zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu
volebního práva ve formě omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva nebo
zákonem stanoveného omezení osobní svobody z důvodu výkonu testu odnětí
svobody. Volební zákon ve svých ustanoveních tedy nestanovuje překážky
kandidatury, ale překážky výkonu volebního práva (tzn. právo volit a být volen).
Z uvedeného vyplývá, že kandidaturu osoby ve výkonu trestu odnětí svobody
volební zákon nezakazuje a osoba, která v době podání kandidátní listiny má
z tohoto důvodu omezenou osobní svobodu a očekává, že ve dne voleb bude tato
překážka odstraněna, může kandidovat. Každý kandidát za tímto účelem musí podle
§ 22 odst. 3 volebního zákona, přiložit ke kandidátní listině své prohlášení, ve kterém
mj. prohlašuje, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky
pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce.
Pokud bude zřejmé, že k odstranění překážky ke dni voleb nedojde, může se
kandidát do 48 hodin před zahájením voleb v souladu s § 24 volebního zákona vzdát
své kandidatury. U kandidátních listin podaných politickými stranami, politickými
hnutími nebo jejich koalicemi může odvolat kandidaturu kandidáta též zmocněnec.
Pro úplnost uvádíme, že nebude-li takto kandidatura odstraněna a dojde-li ke zvolení
daného kandidáta, bude se dále postupovat podle § 55 odst. 3 písm. c) volebního
zákona a zánik mandátu vysloví příslušné zastupitelstvo obce.

JUDr. Jitka Červenková
vedoucí oddělení
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