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Shodu s prvopisem potvrzuje Jaroslava Máchová. 
 
 

 

USNESENÍ 
Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Kateřiny 
Bednaříkové a soudců JUDr. Ing. Zdeňka Strnada, Ph.D., MPA, a JUDr. Marie Trnkové ve věci 
 
 
navrhovatelů:  a) Občanské sdružení obce Zbelítov 
 
  b) občané obce Zbelítov 
 
proti 
 
odpůrci:  Krajský úřad Jihočeského kraje  
  se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 
 

o návrhu na neplatnost voleb a hlasování do zastupitelstva jihočeského kraje,  

takto: 

I. Návrh se odmítá. 

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

       
Odůvodnění: 

Dne 14. 10. 2020 bylo krajskému soudu doručeno podání, označené jako „Protest“. V něm se uvádí, 
že občané Zbelítova podávají protest na průběh voleb, které probíhaly „ve dnech 2. - 3. 9. 2020.“ 
V rámci tohoto podání bylo po krajském soudu požadováno, aby provedl kontrolu kandidátů, 
u kterých se na kandidátní listině č. 7 uvádí titul Ing., přičemž tento titul ve skutečnosti nemají 
oprávnění užívat. Závěrem jsou jako podatelé označeni občané obce Zbelítov a je připojen nečitelný 
podpis. Na podací obálce je jako odesílatel uvedeno Občanské sdružení obce Zbelítov, 399 01. Na podání 
není uvedena žádná doručovací adresa podatele, ani nejsou označeni další účastníci řízení. 

Návrh je podán včas a věcně a místně příslušnému soudu.  

Z obsahu návrhu krajský soud dovodil, že se jedná o volební návrh podle § 90 zákona č. 150/2002 
Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Postupem podle tohoto 
ustanovení se lze domáhat vyslovení neplatnosti voleb a hlasování. V konkrétním případě se jedná 
o volby do zastupitelstva Jihočeského kraje, které proběhly ve dnech 2. a 3. 10. 2020. 

Z obsahu návrhu nelze bez dalšího doplnění dovodit, zda se jím navrhovatelé domáhají vyslovení 
neplatnosti voleb nebo vyslovení neplatnosti hlasování, či obojího. Pokud jde o určení odpůrce, 
tak z § 90 odst. 2 s. ř. s. plyne, že v obou typech těchto návrhových řízení je za účastníka přímo 
ze zákona označen příslušný volební orgán. Tímto orgánem je v tomto případě Krajský úřad 
Jihočeského kraje, který podle § 11 odst. 1 písm. g) a § 44 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách 
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako 
„volební zákon“), vyhlašuje volební výsledky v kraji. Proto krajský soud jako s odpůrcem v této 
věci jednal s Krajským úřadem Jihočeského kraje. 

Ostatní účastníci nejsou z návrhu zřejmí, neboť navrhovatelé neoznačili konkrétní kandidáty, u 
nichž spatřují popisovaný problém v neoprávněném užívání titulu Ing., a taktéž nepopisují, jaký 
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vliv má podle nich tato skutečnost na výsledek voleb a jak mohlo dojít k porušení volebního zákona 
způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky hlasování nebo voleb. 

Všechny tyto nedostatky podaného návrhu by byly odstranitelné na základě výzvy krajského soudu 
k doplnění návrhu. Ovšem krajský soud nemohl takovou výzvu podle § 37 odst. 5 s. ř. s. vydat, 
neboť z návrhu samotného není zjevné, kdo je ve věci navrhovatelem a jakou má doručovací 
adresu pro komunikaci se soudem. 

Jako navrhovatelé jsou označeni občané obce Zbelítov a Občanské sdružení obce Zbelítov. Připojený podpis 
je nečitelný a není doplněn uvedením jména a příjmení čitelným způsobem. Taktéž není uvedena 
žádná adresa. Krajský soud prověřoval existenci Občanského sdružení obce Zbelítov, avšak 
ve veřejném rejstříku nebylo lze takový subjekt dohledat. Zjevně se nejedná ani o volební uskupení, 
které by kandidovalo v krajských volbách a které by tudíž mělo procesní způsobilost k podání 
návrhu. Občanské sdružení obce Zbelítov je non-subjekt, se kterým nelze v řízení jednat, neboť 
neexistuje a nemá způsobilost být účastníkem řízení. 

Pokud jde o označení dalších navrhovatelů obecným označením občané obce Zbelítov, konstatuje 
krajský soud, že není jeho povinností vyšetřovat, který konkrétní občan této obce případně návrh 
podal. Není v silách krajského soudu (a není ani jeho povinností) obesílat všechny obyvatele této 
obce, aby sdělili, zda jsou navrhovateli v této věci, a aby případně odstranili ostatní nedostatky 
návrhu. 

Podle § 37 odst. 3 s. ř. s. platí, že z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká, kdo je činí, proti 
komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno. Ten, kdo činí podání, v podání 
uvede o své osobě osobní údaje jen v nezbytném rozsahu; vždy uvede jméno, příjmení a adresu, 
na kterou mu lze doručovat. 

Uvedenou povinnost navrhovatelé v nyní projednávané věci nesplnili a z toho důvodu krajskému 
soudu není známo, s kým má ve věci jednat a na jakou adresu doručovat. 

Z uvedeného nelze než dovodit, že se v daném případě jedná o anonymní podání. Tato skutečnost 
činí podaný návrh neprojednatelným z důvodu neodstranitelného nedostatku podmínek řízení 

Podaný volební návrh nemůže krajský soud projednat, a to pro neodstranitelný nedostatek 
podmínek řízení spočívající v tom, že navrhovateli jsou neexistující subjekt a osoby blíže 
nevymezené, přičemž absentuje i uvedení adresy či adres, na které by se krajský soud mohl obracet 
ve snaze odstranit vady návrhu. Z uvedeného důvodu krajský soud návrh podle § 46 odst. 1 písm. 
a) 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 19. října 2020 

 

Mgr. Kateřina Bednaříková v. r.  

předsedkyně senátu 




