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Shodu s prvopisem potvrzuje Jaroslava Máchová. 
 
 

 
USNESENÍ 

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie 
Trnkové a soudů JUDr. Ing. Zdeňka Strnada, Ph.D., MPA, a Mgr. Heleny Nutilové ve věci 
 

navrhovatele:  Mgr. Vlastimil Bernas 

P. O. BOX 10, 391 01 Soběslav  

proti 

 

odpůrci:  Krajský úřad Jihočeského kraje 

   se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 

 

o podnětu k přezkoumání výsledků voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje 

 

takto: 

I. Návrh se odmítá. 

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 

 

Odůvodnění: 

Dne 19. 10. 2020 bylo krajskému soudu doručeno podání, označené jako „podnět k přezkoumání 
výsledků voleb“. Navrhovatel požádal krajský soud o přezkum výsledků voleb do krajského 
zastupitelstva, neboť se domnívá, že byl porušen zákon. Toto porušení dle navrhovatele spočívá 
ve skutečnosti, že kandidát Občanské demokratické strany pan Ing. Tomáš Jirsa (31. místo na 
hlasovacím lístku) získal podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu ve volebním okrsku 
č. 3 v Soběslavi jeden preferenční hlas, ačkoliv jen v rámci rodiny navrhovatele obdržel hlasy dva. 

Z obsahu podnětu navrhovatele lze dovodit, že se jedná o návrh na přezkum výsledků voleb 
podle § 90 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„s.ř.s.“). Jednalo se o volby do zastupitelstva Jihočeského kraje, které proběhly ve dnech 2. a 3. 
10. 2020. 

Krajský soud, který je příslušný k řízení o návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb podle 
§ 54 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů (dále 
jen „zákon č. 130/2000 Sb.“), dospěl k závěru, že návrhu podanému navrhovatelem vyhovět 
nelze. 

Podle § 53 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb. podáním návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost 
voleb nebo neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu každý občan zapsaný 
do seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva kraje volen, jakož i každá 
politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby 
do tohoto zastupitelstva. Návrh je třeba podat nejpozději do deseti dnů po vyhlášení výsledků 
voleb do zastupitelstva krajů Státní volební komisí. 

Podle § 61 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke 
skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Podle odst. 3 
citovaného ustanovení lhůta určena podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon 
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u příslušného orgánu, a to nejpozději do šestnácti hodin. Podle odst. 4 citovaného ustanovení 
lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání. 

Z citovaného ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb. vyplývá, že návrh na přezkoumání 
výsledků voleb do zastupitelstva kraje může být podán nejpozději do deseti dnů od vyhlášení 
výsledků voleb do zastupitelstva krajů Státní volební komisí. Jedná se o lhůtu prekluzivní 
(propadnou), k jejímuž nedodržení přihlíží soud i bez návrhů účastníků. Zároveň jde o lhůtu 
hmotněprávní, která je zachována jen tehdy, je-li poslední den lhůty podán návrh u soudu, a to 
nejpozději do šestnácti hodin (§ 61 odst. 3 zákona č. 130/2000 Sb.). To znamená, že návrh na 
přezkum voleb musí být doručen soudu nejpozději do šestnácti hodin desátého dne po vyhlášení 
výsledků voleb státní volební komisí; nestačí, je-li návrh v této lhůtě podán na poště, pokud jej 
pošta doručí až po jejím uplynutí. 

V posuzovaném případě Státní volební komise vyhlásila výsledky krajských voleb ve Sbírce 
zákonů částka 160 pod č. 395, která byla rozeslána v úterý dne 6. 10. 2020 (srov. § 61 odst. 1 
zákona č. 130/2000 Sb.). Od 6. 10. 2020 začala běžet deseti-denní lhůta k podání návrhu na 
přezkum výsledků voleb podle § 53 odst. 1 věty druhé zákona č. 130/2000 Sb., která uplynula 
v pátek dne 16. 10. 2020 v šestnáct hodin. Navrhovatel podal návrh na přezkoumávání 
výsledku voleb k poštovní přepravě na Poště v Soběslavi sice dne 16. 10. 2020, ale jeho podání 
bylo soudu doručeno až dne 19. 10. 2020. Jak již soud výše předeslal, v případě deseti denní lhůty 
k podání návrhu na přezkoumání výsledku voleb jednalo se o lhůtu hmotně právní, která dle 
zákona skončila dne 16. 10. 2020 v šestnáct hodin, kdy nejpozději musel být návrh podán u 
příslušného soudu. S ohledem na toto hodnocení nelze mít pochybnosti o tom, že navrhovatel 
lhůtu nedodržel, a jednalo se tudíž o návrh opožděný. 

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, 
jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně. 

V projednávané záležitosti jednalo se o návrh opožděný, neboť byl podán po uplynutí zákonem 
stanovené lhůty, jak bylo výše vysvětleno, a zmeškání lhůty nelze prodloužit ani prominout. 
Z uvedeného důvodu krajský soud návrh podle § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. bez dalšího odmítl. 

O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud podle § 93 odst. 4 s.ř.s., podle něhož platí, že na 
náhradu nákladů řízení nemá žádný z účastníků právo. 

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není kasační stížnost přípustná. 

 

České Budějovice dne 21. října 2020 

 
JUDr. Marie Trnková v. r. 
předsedkyně senátu 
  

  

 




