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Stížnost na odmítnutí delegace do okrskové volební komise
Česká pirátská strana, zkratka Piráti, sídlem Praha 4, U Botiče 1390/3, IČO
71339698, datová schránka b2i4r6j, za kterou jedná místopředseda Bc. Jakub
Michálek, nar. 6.2.1989, trvalé bydliště Zenklova 193, Praha 8, který je náhradníkem
volebního zmocněnce Pirátů v krajských volbách pro Jihomoravský kraj, přičemž
volební zmocněnec byl odvolán,
podává v souladu s § 11 odst. 1 písm. l) zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů,
stížnost na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce
z důvodu odmítnutí delegace člena okrskové volební komise.
Dne 10.9.2012 jsem podal prostřednictvím datové schránky starostovi obce Babice
u Rosic delegaci člena okrskové volební komise (sp. zn. AO 14/2012). Dne
14.9.2012 jsem obdržel od starosty obce sdělení, že delegaci neakceptuje, neboť
údajně byla doručena opožděně a jednak nebyla podepsána elektronicky podepsá
na. Toto sdělení jsem posoudil jako rozhodnutí v materiálním smyslu a podal jsem
proti němu odvolání (AO 15/2012), které starosta zamítl.
V odůvodnění cituje právní úpravu zákona o volbách do zastupitelstev krajů, která
ovšem nevylučuje použití datových schránek. V rozporu s § 18 odst. 2 zákona
č. 300/2008 Sb. a judikaturou uvedenou v odvolání, považoval starosta zprávu za ne
podepsanou, ačkoliv byla podána pověřenou osobou prostřednictvím datové
schránky. Ve volebním zákoně není žádné ustanovení, ze kterého by bylo možné
dovozovat opak, a ani rozhodnutí neuvádí ustanovení zákona, ze kterého by
vyplýval požadavek elektronického podpisu při podání prostřednictvím datové
schránky.
Tímto úkonem byla Česká pirátská strana protiprávně zkrácena na svém právu
delegovat člena okrskové volební komise, což může být důvodem pro zpochybnění
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zjišťování výsledků voleb a náhradu škody způsobené nesprávným úředním
postupem.
Žádám o okamžitou nápravu závadného stavu a přijetí delegace pana Filipa
Křivánka. Rozhodnutí i vyjádření jsou uvedeny v příloze.
S pozdravem
Bc. Jakub Michálek
volební zmocněnec
místopředseda Pirátů
Toto podání bylo učiněno prostřednictvím datové schránky, a proto se považuje
za podepsané (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb.)
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