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Žádost o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Oddělení voleb odboru všeobecné správy obdrželo dne 15. července 2015
Vaši žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
K Vaší žádosti uvádíme:
Jak jsme Vám již sdělili v naší odpovědi, vedené pod Č.j. MV-51260-2/VS2015, k Vaší žádosti ve věci povolení k přítomnosti ve volební místnosti při sčítání
hlasů okrskovou volební komisí pro volby do zastupitelstev obcí a pro volby do 1/3
Senátu Parlamentu České republiky, jež se konaly ve dnech 10. a 11. října 2014
(druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky dne 17. a 18. října 2014),
žádost o povolení č. j. MV-133597-18/VS-2014 ze dne 8. října 2014 byla Státní
volební komisi zaslána prostřednictvím elektronické pošty. Pro úplnost uvádíme, že
se jednalo o dopis starostky obce Tavíkovice, jehož přílohou byly konkrétní žádosti
občanů obce, jimž byla následně vydána jednotlivá povolení.
V uvedené odpovědi jsme Vám též sdělili, že povolení byla žadateli zaslána
prostřednictvím datové schránky dne 9. října 2015. Nejednalo se tedy o datové
schránky fyzických osob, jak se domníváte, nýbrž o datovou schránku obce
Tavíkovice ID DS: smia2s3. V daném případě občané nepožádali o zaslání povolení
na jinou adresu, než je adresa odesilatele, tato jim tedy byla zaslána prostřednictvím
odesilatele, tj. obce.
Závěrem si dovolujeme uvést, že okruh žadatelů o vydání povolení zákon
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, žádným způsobem nevymezuje. Pro volby
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do zastupitelstev obcí a pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, jež
se konaly ve dnech 10. a 11. října 2014 (druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu
České republiky dne 17. a 18. října 2014) jimi byli zástupci sdělovacích prostředků,
zaměstnanci obecních a městských úřadů, ale i další osoby, včetně kandidátů
do zastupitelstev obcí a jiných občanů, kteří projevili zájem. Důvodem vydávání
povolení je zajištění větší transparentnosti a tím i nezpochybnitelnosti voleb. Zároveň
tyto osoby nemohou žádným způsobem zasahovat do sčítání hlasů, na což jsou
přípisem upozorňovány. Počet žadatelů z obou posledně uvedených kategorií
v předmětných volbách značně vzrostl, a to na celém území České republiky.

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

Vyřizuje: PhDr. Ivana Odarčenková
tel. č.:
974 817 377, 378
e-mail:
volby@mvcr.cz
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