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ŽADATEL: 530 03 Pardubice,

povinný subjekt: Městský obvod Pardubice l, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Zadatel žádá o následujIcŕ
Kopie či zapůjčeni originálů voliči vyplněných hlasovacích listů určených pro volby do Zastupitelstva
města Pardubic konaných dne 5. a 6. října 2018 ve volebních okrscích č. 1001-1022.
V

Zadatel si kopie těchto lístků udělá na své náklady.

V Pardubicích dne 13.11. 2018



Úřad městského obvodu - Statutární město Pardubice
městský obvod Pardubice I

U Divadla 828, 530 02 Pardubice
Č. j. UMOI/7941/2018/KU/Kř

V Pardubicích dne 23. 11. 2018

ROZHODNUTÍ

Úřad Městského obvodu Pardubice I, jakožto povinný subjekt a orgán dotázaného subjektu
(Městského obvodu Pardubice l) příslušný dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svo-
bodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu (dále jen ,,zákon o svobodném
přístupu k informacím"), k vyřízení dané žádosti svěřujÍcÍ do sféry přenesené působnosti vy-
konávané tímto povinným subjektem, rozhodl o žádosti o poskytnutí informaci ze dne 13. 11.
2018 (doručenou Městskému obvodu Pardubice l dne 14. 11. 2018), kterou podal

530 03 Pardubice, takto:

Žádost o poskytnuti informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, podaná
dne 14. 11. 2018 M

530 03 Pardubice, vztahujici se k poskytnutí těchto informací:

,,kopie či zapůjčeni originálů voliči vyplněných hlasovacích lístků určených pro volby do Za-
stupitelstva města Pardubic konaných dne 5. a 6. října 2018 ve volebních okrscích č. 1001-

1022,"

se podle ust. § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím

ODMÍTÁ,

neboť' poskytnutí požadovaných informaci brání zvláštni právni úprava.

ODŮVODNĚNÍ:

, 530 03 Pardubice
(dále jen ,,žadatel"), podal osobně dne 14. 11. 2018 žádost o poskytnuti informaci adresovanou
Městskému obvodu Pardubice I (dále jen ,,městský obvod") na podatelně Úřadu městského
obvodu Pardubice l (dále jen ,,povinný subjekt"). Požadovanými informacemi byly ,,kopie či
zapůjčeni originálu voliči vyplněných hlasovacích lístků určených pro volby do Zastupitelstva
města Pardubic konaných dne 5. a 6. ř/jna 2018 ve volebních okrscích č. 1001-1022".



Žádost zjevně směřuje do přenesené působnosti vykonávané povinným subjektem dle
ust. § 6 písm. g), § 14 odst. 1 písm. f) ve spojeni s ust. § 19 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 zastupitelstvem obci"), pročež je k vyřízení žádosti příslušný právě
povinný subjekt. K tomu srov. FUREK, A., ROTHANZL, L., JIROVEC, T. Zákon o svobodném
přístupu k informacím. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, str. 30: ,,V případě
působnosti přenesené vyřizuje žádosti (a je tedy povinným subjektem) ten obecní (krajský)
orgán, jenž tuto přenesenou působnost vykonává (opět bez ohledu na to, kterému orgánu obce
byla žádost adresována), resp., jemuž je daný úsek státní správy svěřen.').

Povinný subjekt vykonává pravomoci svěřené zákonem o volbách do zastupitelstev
obci obecním úřadům (viz ust. § 6 písm. gl uvedeného zákona: ,,Volebními orgány podle tohoto
zákona jsou obecní úřad, městský úřad, magistrát územně nečleněného statutárního města,
úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřad
městské části hlavního města Prahy...').

Povinnému subjektu přÍs|UšÍ dle ust. § 14 odst. 1 písm. f) zákona o volbách do zastu-
pitelstev obci zajišt'ování archivace volební dokumentace převzaté od okreskových volebních
komisí (,,Obecní úřad zajišt'uje archivaci volební dokumentace převzaté od okrskových voleb-
ních komisi. '). Spolu s volební dokumentací pak povinný subjekt archivuje v zapečetěné po-
době též vyplněné hlasovací lístky (srov. ust. § 43 odst. 5 zákona o volbách do zastupitelstev
obcí: ,,Okrsková volební komise zapečetí druhý stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlaso-
váni, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze seznamů, doklad o převzetí vý-
sledku hlasováni do dalšího zpracováni a případný zápis o kontrole provedené pověřeným
obecním úřadem nebo krajským úřadem a předá je spolu s ostatní volební dokumentací
do úschovy obecnímu úřadu.').

K uvedené zákonné úpravě se pak váže ještě prováděcí úprava obsažená ve vyhlášce
č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanoveni zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do za-
stupitelstev obci a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v ust.
§ 13 odst. 2: ,,Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci, s výjimkou jednoho vy-
hotoveni zápisu o průběhu a výsledku hlasováni ve volebním okrsku, od okrskových volebních
komisi. Hlasovací lístky a použité úřední obálky uschová po dobu 30 dnů od uveřejnění
výsledků voleb Státní volební komisi,' po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých
hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstva obce; ostatní hlasovací lístky protokolárně
zničí. "

Povinný subjekt je přesvědčen, že zejména kvůli ust. § 43 odst. 5 zákona o volbách do
zastupitelstev obci (ale i kvůli dalším ustanovením tohoto zákona a jeho prováděcí vyhlášky)
není možné požadované informace poskytnout, přestože nelze identifikovat konkrétní vý-
slovný zákaz jejich poskytnuti. Vyplněné hlasovací lístky mají být archivovány zapečetěné,
chráněné před jakoukoli manipulaci a následně mají být protokolárně zničeny. Jakékoli naklá-
dání s hlasovacími lístky po skončeni jejich sčItání je nepřípustné, neboť' by bylo nutné porušit
zapečetěni, což by vedlo k relativizaci výsledků a vyššímu riziku manipulace s výsledky voleb.
Z tohoto obecného principu, který ovládá veškerou volební legislativu, je jen jediná výjimka,
totiž soudní přezkum, v rámci kterého si příslušný krajský soud může volební dokumentaci i
použité hlasovací lístky vyžádat ke kontrole. Povinnému subjektu je známo, že ohledně voleb,
jichž se žádané hlasovací lístky týkají, proběhl soudní přezkum a žadatel rovněž avizoval, že
bude proti rozhodnuti soudu podávat ústavní stížnost. Hlasovací lístky tedy mohly být zpří-
stupněny soudu a nyní mohou být vyžádány Ústavní soudem, jiném nakládání s nimi však
není přípustné.



Žadateli nemůže být umožněn přistup k zapečetěným vyplněným hlasovacím lístkům,
neboť' takový postup zákon o volbách do zastupitelstev obcí neumožňuje a navíc by tím byl
popřen smysl volební legislativy, která je postavena na tom, že k vyplněným hlasovacím líst-
kům má přistup jen okrsková volební komise v průběhu sčítání hlasů a soud v případě soud-
ního přezkumu. jakýkoli jiný zásah by představoval nepřípustné riziko zásahů do souboru hla-
sovacích lístku a tedy i nepřípustné riziko manipulace s volebními výsledky. Vzhledem k výše
uvedenému nelze žadateli jím požadované informace poskytnout a jeho žádost musela být
odmítnuta dle ust. § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Poučeni:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím
podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnuti žadateli. Odvolání se podává u Úřadu
městského obvodu Pardubice l a rozhodovat o něm přÍs|UšÍ Magistrátu města Pardubic.

Otisk úředního razítka

Ing. Gabriela Křižková

tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice l


