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Poskytnutí informace k podmínkám kandidatury ve volbách do zastupitelstev
obcí
Oddělení právního a metodického řízení voleb odboru voleb Ministerstva vnitra
obdrželo dne 18. května 2022 Vaši žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která se týká
povinnosti kandidáta doložit negativní lustrační osvědčení v rámci jeho kandidatury
v komunálních volbách. Otázka zní: Má občan, který splňuje podmínky uvedené
v ustanovení § 5 zákona o volbách, povinnost kromě vlastnoručně
podepsaného prohlášení ve smyslu ustanovení § 22 odst. 3 zákona o volbách
doložit i negativní lustrační osvědčení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb.?
K žádosti o informaci sdělujeme:
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), který upravuje,
mimo jiné, podmínky výkonu volebního práva, tj. i práva být volen, stanovuje:


v § 5 odst. 1 ve vazbě na § 4, kdo má právo být volen a formuluje podmínku
státního občanství, věku, přihlášení k pobytu v příslušné obci a neexistenci
překážek spočívajících v zákonem stanoveném omezení osobní svobody
z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva,



v § 21 odst. 4 a § 22 náležitosti kandidátní listiny a jejích příloh.

Z volebního zákona nevyplývá podmínka přikládat ke kandidátní listině
negativní lustrační osvědčení kandidátů. Proto ani v rámci registračního řízení
o kandidátních listinách, které probíhá podle § 23 volebního zákona, není
registračním úřadem přezkoumáváno, zda je ke kandidátní listině negativní lustrační
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osvědčení přiloženo. Tím spíše nemůže být jeho nepředložení důvodem pro
rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině.
Ve volbách do zastupitelstev obcí jsou voleni členové zastupitelstva obce.
Funkce člena zastupitelstva obce není funkcí v orgánu státní správy ani v úřadu
územního samosprávného celku, tudíž předložení negativního lustračního osvědčení
podle zákona č. 451/1991 Sb. nemůže být předpokladem pro výkon této funkce,
který by měl volební zákon v požadavcích na kandidáty reflektovat.

Mgr. Petr Šťastný
vedoucí oddělení
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