KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Oddělení ostatních správních činností
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Sdělení Ministerstva vnitra – subjekty oprávněné delegovat podle § 18 odst. 2 zákona č.
275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě
prezidenta republiky) členy a náhradníky do okrskových volebních komisí pro volbu
prezidenta republiky 2013
Vážená paní,
Vážený pane,
Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení správních činností, Vám zasílá sdělení Ministerstva vnitra
ve shora uvedené věci. Sdělení v plném rozsahu najdete na „volebních“ webových stránkách
Kraje
Vysočina
(http://www.kr-vysocina.cz/volba-prezidenta-republiky-2013/ds302202/p1=55927)
nebo
na
webových
stránkách
Ministerstva
vnitra
(http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d).
Možnost delegovat členy a náhradníky do okrskových volebních komisí pro volbu
prezidenta republiky má občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci
prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována:
• Robin Čumpelík (navrhující občan kandidátky Taťany Fischerové)
• Jakub Hussar (navrhující občan kandidáta prof. JUDr. Vladimíra Franze)
• Ing. Vratislav Mynář (navrhující občan kandidáta Ing. Miloše Zemana, CSc.)
• prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. (navrhující občan kandidáta Ing. Jana Fischera, CSc.)
• Jan Sokol (navrhující občan kandidátky MUDr. Zuzany Roithové, MBA)
Zákon o volbě prezidenta republiky neupravuje, jak postupovat při delegaci do
okrskových volebních komisí v případě, že Nejvyšší správní soud dodatečně
rozhodne o zaregistrování kandidátní listiny, popř. o zrušení registrace kandidátní
listiny. Lhůta pro delegaci do okrskových volebních komisí končí 30 dnů přede dnem
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volby prezidenta republiky, tj. 12. prosince 2012, zatímco lhůta pro rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu ve věci registrace skončí až 13. prosince 2012.
Ministerstvo vnitra proto doporučuje, aby starostové obcí s obsazením okrskových volebních
komisí a s rozesíláním oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise vyčkali
případného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s tím, že Ministerstvo vnitra
prostřednictvím krajských úřadů a na svých internetových stránkách bude případně
dodatečně informovat o tom, který navrhující občan, jímž podaná kandidátní listina
byla na základě rozhodnutí soudu zaregistrována, má právo delegovat do
okrskových volebních komisí, popř. bude informovat registrace které kandidátní
listiny byla rozhodnutím soudu zrušena.
Politické strany, politická hnutí nebo koalice, které mají zastoupení
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR:
• Česká strana sociálně demokratická
• Komunistická strana Čech a Moravy
• LIDEM – liberální demokraté
• Národní socialisté – levice 21. století
• Občanská demokratická strana
• TOP 09
• Věci Veřejné
• „JIHOČEŠI 2012“
Politické strany, politická hnutí nebo koalice, které mají zastoupení v Senátu
Parlamentu ČR:
• Česká strana sociálně demokratická
• Koalice KDU – ČSL, NEZÁVISLÁ VOLBA
• Koalice KDU – ČSL, Strana zelených, Česká pirátská strana
• Koalice STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, „Občané pro Budějovice“
Příloha
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• Koalice TOP 09, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
• Komunistická strana Čech a Moravy
• Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
• Občanská demokratická strana
• Ostravak
• Severočeši.cz
• Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
• Strana zelených
Zastoupení politických stran, politických hnutí a koalic v krajích:
(politické strany, politická hnutí a koalice, které mají právo delegovat do okrskových
volebních komisí pro volbu prezidenta republiky již z titulu svého zastoupení
v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR, nejsou dále uvedeny a uvádí se
pouze ty, které nemají zastoupení v Parlamentu ČR, avšak v posledních volbách
získaly alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje)
Vysočina:
• Koalice TOP 09 a Starostové pro Vysočinu (tvořena politickou stranou TOP 09 a politickým
hnutím STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ)
• Pro Vysočinu (tvořena politickou stranou SNK Evropští demokraté a politickým hnutím
Nestraníci).
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Podle sdělení Ministerstva vnitra bude za shora uvedené koalice, které získaly v posledních
volbách alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje probíhat následovně:
a) delegaci provedou buď statutární zástupci politické strany a politického hnutí, které tvoří
koalici. Na delegační listině budou uvedeny údaje a podpisy statutárních zástupců obou
volebních subjektů, které koalici tvoří nebo
b) delegaci provede zmocněnec koalice, který musí přiložit k delegační listině plnou moc
k delegování členů a náhradníků do okrskové volební komise, na které budou podpisy
statutárních zástupců obou volebních subjektů, které koalici tvoří.

S pozdravem

JUDr. Alena Kuchařová
vedoucí oddělení ostatních správních činností
elektronicky podepsáno
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