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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra jako věcnému gestoru byla
postoupena odborem legislativy a koordinace předpisů Vaše žádost o informaci
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, vztahující se ke komunálním volbám v roce 2018.
Volby do zastupitelstva městské části hlavního města Prahy se konají podle
zákona upravujícího volby do zastupitelstev obcí, tj. zákon č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 491/2001 Sb.“) (viz § 123 zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze).
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební
strany (§ 21 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.). Taxativní výčet volebních stran je
uveden v § 20 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.; jiný, než zde uvedený subjekt, není
oprávněn ve volbách do zastupitelstev obcí kandidovat. Volební stranou jsou tedy na
základě posledně citovaného ustanovení pouze tyto subjekty:
a) registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla
pozastavena (bližší podrobnosti upravuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů),
b) koalice registrovaných politických stran a politických hnutí,
c) nezávislí kandidáti,
d) sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo
politických hnutí a nezávislých kandidátů.
Pokud jde o nezávislé kandidáty či jejich sdružení, pak pod tento pojem
nespadá spolek ve smyslu občanského zákoníku. Nezávislí kandidáti či jejich
sdružení nemají postavení právnické osoby. Sdružení nezávislých kandidátů je
neformálním uskupením nikde neregistrovaným, utvořeným jen pro volby, ve kterých
kandiduje. Na podporu kandidatury nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých
kandidátů zákon č. 491/2001 Sb. vyžaduje předložení petice voličů (§ 21 odst. 4
zákona č. 491/2001 Sb. mj. stanoví, že tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo
sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici
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podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu; citované ustanovení dále upravuje
i náležitosti petice a potřebný počet podpisů).
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