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Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí delegace do okrskové volební komise
Vážený pane starosto,
podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, má úkon učiněný oprávněnou nebo pověřenou osobou
prostřednictvím datové schránky stejné účinky jako úkon učiněný písemně a
podepsaný, tedy elektronický podpis v takovém případě není nutný. 1
Činí-li právnická osoba úkon vůči orgánu veřejné moci, uplatní se § 37 odst. 6
správního řádu, v souladu s § 18 odst. 1 zákona o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů. Ustanovení § 37 odst. 6 správního řádu stanoví,
že podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo. 2
Datová zpráva byla dodána do vaší datové schránky dne 10. 9. 2012 v 23:24:58.
Vedle tohoto údaje je v systému datových schránek v souladu s výše uvedenou
informací rovněž uvedeno poučení:
EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu
veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

1 Srovnej např. bod 12 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Jakub Michálek v. Ministerstvo financí
ze dne 17. února 2012, sp. zn. 8 As 89/2011-31. Dostupný na webových stránkách www.nssoud.cz.
2 Určení okamžiku učinění podání orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky. Závěr č. 84
ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Dostupný na
webových stránkách www.mvcr.cz/soubor/zaver-84-pdf.aspx.
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Z uvedených informací vyplývá, že naše podání bylo učiněno řádně a včas.
Věříme, že tyto informace odůvodňují závěr, že vaše odmítnutí delegace bylo
nezákonné, vyhovíte našemu odvolání a své rozhodnutí změníte, případně předáte
tuto věc nadřízenému orgánu, který je příslušný rozhodovat o věcech v přenesené
působnosti.
S pozdravem
Bc. Jakub Michálek
místopředseda Pirátů
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