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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Odbor voleb Ministerstva vnitra, který rovněž plní úkoly sekretariátu Státní
volební komise, obdržel dne 5. října 2021 Vaši žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
která zní:
„1- Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Neumožnění zákonného
podání-příjmu žádosti o vydání voličského průkazu -Nevydání voličského průkazuPorušování Smlouvy o fungování Evropské unie a zejména na článek 114 této
smlouvy , Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 910/2014 a zákona
č.297/2016 Sb. přechodné ustanovení §19 odst.1 ),2) Volby do poslanecké sněmovny
2021 -voličské průkazy- Nerozdělení pravomocí na obecním úřadě V ŽiželicíchTUČNÉ !!! komunikace s místostarostkou a zastupiteli obce Žiželice níže :“
K Vaší žádosti o informace ve věci vydání voličského průkazu pro volby
do Poslanecké sněmovny, které se konaly ve dnech 8. a 9. října 2021, sdělujeme:
Podání žádosti o voličský průkaz ve volbách do Poslanecké sněmovny a postup
při jeho vydání upravuje § 6a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „volební zákon“).
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je
zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto
skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to
osobně u toho, kdo stálý seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo
podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam vede;
toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně
učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15
dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
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s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle.
Úkony obecního úřadu spočívající v přijetí žádosti o voličský průkaz a v jeho
následném vydání nejsou volebním zákonem omezeny tak, že by je mohl vykonávat
pouze zaměstnanec zařazený do obecního úřadu, který k tomu má výslovné pověření
nebo odbornou způsobilost.
Vydání voličského průkazu není ani úkonem správního orgánu ve správním
řízení ve smyslu správního řádu, protože podle § 97 volebního zákona se na postup
podle volebního zákona správní řád nepoužije. Nelze tudíž ani požadovat, aby tento
úkon prováděla úřední osoba oprávněná k tomu podle vnitřních předpisů správního
orgánu nebo pověřená vedoucím správního orgánu.
Z pohledu žádajícího voliče tak není zapotřebí zjišťovat, kdo je oprávněn mu
na obecním úřadě voličský průkaz vydat. Z hlediska výkonu volebního práva je pro
voliče důležité, že je mu voličský průkaz příslušným obecním úřadem pro požadované
volby na základě jeho žádosti vydán a že se jedná o správně vyplněný speciální
tiskopis s ochrannými prvky, který obsahuje všechny náležitosti.
Pro úplnost doplňujeme, že informace k hlasování na voličský průkaz byly v rámci
aktuálních informací k volbám do Poslanecké sněmovny zveřejněny také
na internetových stránkách Ministerstva vnitra:
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-psp2021-hlasovani-na-volicsky-prukaz.aspx
Vzor žádosti o voličský průkaz byl pro voliče k dispozici na:
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovnyvolby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna2021.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
ředitel odboru
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