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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů –volby do zastupitelstev obcí 2014
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 106/1999 Sb.“), týkající se poskytnutí smlouvy o dílo mezi Ministerstvem vnitra
a Moraviapress, a.s., uzavřené na základě výsledků veřejné zakázky „Volby 2010 –
2014“ a dalších informací k volbám do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. 10.
– 11. 10. 2014, Vám sdělujeme následující.
Ad 1
Tisk hlasovacích lístků a dalších volebních materiálů zabezpečuje Ministerstvo
vnitra na základě Smlouvy o dílo uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991
Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků
veřejné zakázky „Volby 2010 - 2014“, vyhlášené v souladu s ustanovením § 21
odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen
„smlouva“). Organizační, technické a finanční specifikace pro konkrétní volby jsou
vždy řešeny formou dodatků k této smlouvě, konkrétně pro volby do 1/3 Senátu
Parlamentu České republiky a zastupitelstev obcí, vyhlášené rozhodnutím prezidenta
republiky publikovaným pod č. 112/2014, ze dne 20. června 2014 na dny 10. a 11.
října 2014 Dodatkem č. 30 a Dodatkem č. 32. Smlouva, včetně všech dosavadních
dodatků, je zveřejněna na profilu zadavatele veřejné zakázky.
Ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. směřuje Vaše žádost částečně
k poskytnutí již zveřejněných informací; vyhledat je lze na:
https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/516290/1983688/P-49/VZ-2009

Ad 2
K systému zajištění tisku hlasovacích lístků uvádíme, že Ministerstvo vnitra
podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 491/2001 Sb.“) zajišťuje tisk hlasovacích lístků organizačně
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(v tomto směru odkazujeme na shora uvedené, včetně uzavřené smlouvy), za zadání
konkrétního obsahu hlasovacích lístků k tisku ve smyslu ustanovení § 25 zákona
č. 491/2001 Sb., tj. po registraci kandidátních listin, zodpovídají příslušné registrační
úřady. Stejný princip je na základě příslušné právní úpravy uplatňován i pro volby
do Parlamentu České republiky a pro volby do zastupitelstev krajů.
Ad 3
K požadavku sdělení počtu oprávněných voličů do zastupitelstev obcí
konaných ve dnech 10. 10. - 11. 10. 2014 sdělujeme, že Ministerstvo vnitra tyto
informace nezpracovává a odkazujeme na Celkové výsledky voleb do zastupitelstev
obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 vyhlášené a uveřejněné sdělením ve
Sbírce zákonů pod č. 217/2014 Sb., s datem rozeslání dne 14. října 2014. Celkové
výsledky obsahují údaje zjištěné Českým statistickým úřadem ze zápisů o průběhu a
výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, mj. též celkový
počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů voličů.
Pokud jde o počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů voličů konkrétní
obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města,
příp. městské části hlavního města Prahy, jedná se o údaje, které jsou součástí
Zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce, jehož zveřejněním na úřední desce
registrační úřad vyhlašuje konkrétní výsledky voleb a současně o údaje
zpracovávané Českým statistickým úřadem, který ve smyslu § 9 odst. 2 písm. d)
zákona č. 491/2001 Sb., technicky zajišťuje jejich dostupnost a poskytování
prostřednictvím http://www.volby.cz.
Ad 4 a 5
Na základě provedené fakturace bylo pro volby do zastupitelstev obcí
vytištěno 12 364 065 hlasovacích lístků, jejichž celková cena byla 16 277 044,63 Kč.
Ministerstvo vnitra nemá k dispozici údaje podle Vámi zvolených kritérií.
Ad 6
V souvislosti s neslepenými hlasovacími lístky pro volby do Zastupitelstva
hlavního města Prahy bylo Ministerstvem vnitra zaznamenáno upozornění od voličů
a následně byl zjištěn výskyt 9000 vadných hlasovacích lístků, které však byly
součástí rezervy a k voličům se nedostaly. Dodatečně bylo ověřeno, že z celkového
počtu 1 200 000 kusů se jednalo o zanedbatelný počet vadných výtisků.
Jiné vady hlasovacích lístků nebyly zaznamenány.
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Ad 7
Výskyt výše uvedených hlasovacích lístků byl zjištěn na území městských
částí Prahy 11 a 13.
Ad 8
Ministerstvo vnitra vyžádalo od společnosti Moraviapress a.s., přijetí
odpovědnosti za vady hlasovacích lístků způsobené technickou závadou, a proto
požadovalo přiměřenou slevu z celkové ceny za tisk hlasovacích lístků. V současné
době je již tato sleva zahrnuta v rámci vyúčtování. Do budoucna daná společnost
zavede přísnější postup při výstupní kontrole tak, aby k obdobné situaci již
nedocházelo.
Ad 9 a 10
Počty tištěných hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstev obcí 2014,
uvedené ve smlouvě, vycházejí ze zákonem stanovených povinností, zejména se
jedná o zajištění dodání hlasovacích lístků všem voličům starostou obce podle
ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 491/2001 Sb. a zajištění dostatečného množství
hlasovacích lístků ve volební místnosti podle § 31 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.
Konkrétní počty hlasovacích lístků navrhují jednotlivé obecní úřady podle
seznamů voličů, které vedou na základě § 28 zákona č. 491/2001 Sb., a vlastních
místních poměrů.
Konečný počet voličů pro volby do zastupitelstev je zřejmý až po uzavření
stálých seznamů voličů, resp. dodatků stálého seznamu voličů (pro voliče, který není
státním občanem České republiky), tj. dva dny přede dnem voleb. Ministerstvo vnitra
nemůže s ohledem na uvedené zákonné povinnosti měnit současný systém
a kalkulovat počet potřebných hlasovacích lístků podle volební účasti ve vazbě
na výsledky minulých voleb.

JUDr. Daria Benešová
vedoucí oddělení
v z. JUDr. Jitka Červenková, v. r.
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tel. č.:
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