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Pod jakým typem volební strany může kandidovat Spolek občanů Písnice
ve volbách do zastupitelstev obcí
Oddělení právního a metodického řízení voleb odboru voleb
Ministerstva vnitra obdrželo dne 25. dubna 2018 Vaši žádost o informaci ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, ohledně typu volební strany, za kterou může ve volbách do zastupitelstev
obcí kandidovat Spolek občanů Písnice. V uvedené věci Vám sdělujeme:
Ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"volební zákon"), uvádí, že podávat kandidátní listinu pro volby do zastupitelstev obcí
mohou volební strany. Volební stranou podle tohoto zákona může být registrovaná
politická strana a politické hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, jejich koalice,
nezávislý kandidát, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politické strany
nebo politického hnutí a nezávislých kandidátů. Z výše uvedeného vyplývá,
že kandidatura spolku ve volbách do zastupitelstev obcí není možná.
Z Vašeho podání vyplývá, že členové Vašeho spolku mají zájem kandidovat jako typ
volební strany sdružení nezávislých kandidátů (v případě volební strany typu
„nezávislý kandidát“ podává každá osoba vlastní kandidátní listinu a kandiduje svým
jménem; tzn., že bude-li na kandidátní listině uvedeno více nezávislých kandidátů,
jedná se již o sdružení nezávislých kandidátů).
Vzhledem k tomu, že volební zákon neupravuje název volebních stran,
je zcela na Vašem uvážení, jak se budete chtít svým voličům prezentovat a jaký
název si zvolíte. Název sdružení nezávislých kandidátů s dovětkem Spolek občanů
Písnice tak je dle našeho názoru možný.
Nutno uvést, že výše uvedené je pouhý právní názor Ministerstva vnitra,
který není právně závazný. Posuzování, zda volební strana splnila
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zákonné náležitosti pro registraci kandidátní listiny ve volbách do zastupitelstva obce,
je v příslušnosti konkrétního registračního úřadu, tzv. obecního úřadu v obcích,
kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory a pro ostatní obce je tímto orgánem pověřený
obecní úřad, který projednává a registruje kandidátní listiny náležející do jeho
územního obvodu.
Pro úplnost uvádíme, že Ministerstvo vnitra uveřejnilo na svých internetových
stránkách podrobný a přehledný návod jak postupovat v případě, že se rozhodnete
kandidovat za volební stranu typu sdružení nezávislých kandidátů. Veškeré potřebné
informace naleznete pod odkazem: http://www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volby-dozastupitelstev-obci.aspx.
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