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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvu vnitra, které je jako státní orgán ve smyslu § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
povinným subjektem, byla dne 21. června 2022 doručena Vaše žádost o poskytnutí
informace podle tohoto zákona. Požadujete výklad ustanovení § 21 odst. 4 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“).
K Vaší žádosti sdělujeme následující:
Jak vyplývá z ustanovení § 21 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí,
v případě, že volební stranu tvoří nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých
kandidátů, je nutno připojit ke kandidátní listině též petici podepsanou voliči
podporujícími její kandidaturu. Volební zákon dále upravuje náležitosti petice. Vedle
podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je
přihlášen k trvalému pobytu, jinak je tento hlas pro podporu volební strany
nezapočitatelný.
Kdo je voličem ve smyslu výše uvedeného ustanovení, upravuje § 4
zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Právo volit do zastupitelstva obce má
občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň
v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně
18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a státní občan jiného státu,
který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, je držitelem
potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je
přihlášen k pobytu v této obci, dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena
ve Sbírce mezinárodních smluv (v současné době jde pouze o státní občany jiných
členských států Evropské unie).
Na petici na podporu kandidatury ve volbách do zastupitelstva obce lze
tedy (za splnění dalších podmínek - věk, občanství) započítat pouze podpis
voliče, který má trvalý pobyt v dané obci (či přechodný v případě občanů
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členských států EU). Tento závěr jednoznačně vyplývá z výše uvedených
ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí.
V souvislosti s Vaším dotazem pak upozorňujeme na nález Ústavního soudu
sp. zn. Pl. ÚS 59/10 ze dne 4. května 2011: „Trvalý pobyt v obci, jako ústavní a zákonná
podmínka výkonu aktivního i pasivního volebního práva pro volby do zastupitelstev
obcí, není v právní úpravě ustanovena samoúčelně. Sleduje totiž legitimní cíl, aby
orgány samosprávy obce měli právo volit jen obyvatelé obce, tj. ti, kteří v obci trvale
žijí a tedy tvoří (relativně) trvalou součást územního společenství osob, které si
prostřednictvím voleb do zastupitelstev obcí volí své zástupce za účelem svěření
podstatného rozsahu svého práva na výkon obecní samosprávy po dobu čtyř
následujících let. Tento závěr podporuje i ústavní vymezení územně samosprávných
celků jako územních společenství občanů, která mají právo na samosprávu, v čl. 100
odst. 1 Ústavy. Citované ustanovení Ústavy tedy nepředpokládá ochranu práva podílet
se na správě obecních záležitostí u těch, kdo se skutečným životem obce nemají
objektivně nic společného“

Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
ředitel odboru
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