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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 informaci podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
která je nazvána jako „Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Zveřejnění voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 8 a 9. 10. 2021 na Veřejně
nepřístupné úřední desce Městského úřadu v Žatci -uzamčené ve vestibulu radnice.“
K otázce označené „c)“ sdělujeme:
Vzhledem k tomu, že nespecifikujete, jakých voleb se Vaše žádost o informaci
ohledně podání žalob na neplatnost voleb týká, uvádíme odpověď ve vztahu ke všem
volbám. Podotýkáme, že občané jiných členských států EU mají právo volit a být voleni
ve volbách do Evropského parlamentu a ve volbách do zastupitelstev obcí.
Podáním návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb a neplatnost volby
kandidáta se může v rámci soudního přezkumu domáhat ochrany u soudu
 každý volič zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec /
senátor / člen zastupitelstva kraje / člen zastupitelstva obce zvolen
 každý volič zapsaný do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem
(platí pouze pro volby do Poslanecké sněmovny a pro volbu prezidenta republiky),
nebo do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
 každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejichž kandidátní listina byla
zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny / pro volby do Senátu /
pro volby do příslušného zastupitelstva kraje / pro volby do Evropského
parlamentu na území České republiky
 každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby
do příslušného zastupitelstva obce
 nezávislý kandidát, jehož přihláška k registraci ve volebním obvodu byla
zaregistrována pro volby do Senátu
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 navrhující poslanci, navrhující senátoři nebo navrhující občan ve volbě prezidenta
republiky
Ve volbách do Poslanecké sněmovny a volbách do Evropského parlamentu lze
podat pouze návrh na neplatnost volby kandidáta, v případě volby prezidenta návrh na
neplatnost volby prezidenta.
Návrh je třeba podat nejpozději do 10 dnů (ve volbě prezidenta republiky do 7
dnů) po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.
Návrh na neplatnost hlasování / návrh na neplatnost voleb / návrh na neplatnost
volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení
volebního zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky hlasování / výsledky voleb
/ výsledek volby kandidáta.
K řízení je příslušný Nejvyšší správní soud (v případě přezkumu voleb do
Poslanecké sněmovny a Senátu, volby prezidenta republiky a voleb do Evropského
parlamentu) / krajský soud (v případě přezkumu voleb do zastupitelstev krajů a
zastupitelstev obcí).
Soud rozhodne usnesením, a to do 20 dnů (v případě volby prezidenta republiky
do 15 dnů) poté, kdy návrh došel soudu.

Pokud jde o Vaše dotazy uvedené pod písmeny 1a), b), d) a e), požadované informace
se neposkytují, neboť Ministerstvo vnitra jimi nedisponuje (viz samostatné rozhodnutí
o odmítnutí žádosti č. j. MV-159660-8/OV-2021.

Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
ředitel odboru
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