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STÁTNÍ VOLEBNÍ KOMISE 
náměstí Hrdinů 1634/3 
Praha 4 
140 21 
 
Č. j. MV- 17861-2/VS-2013 
 

Praha 7.2.2013 
Počet listů: 2 
 

Nejvyšší správní soud 
Moravské náměstí 6 
657 40 Brno 
 
 
 
Vyjádření k návrhu na neplatnost volby prezidenta republiky podanému 
navrhovatelem Janem Šináglem (č.j. Vol 44/2013) 
 

Státní volební komise obdržela dne 6. února 2013 od Nejvyššího správního 
soudu informaci o probíhajícím řízení v právní věci navrhovatele Jana Šinágla, bytem 
Bratří Nejedlých 335, Žebrák, ve věci návrhu na neplatnost volby prezidenta 
republiky. 

V rámci možnosti vyjádřit se jako účastník řízení ve stanovené lhůtě 
k předmětnému návrhu se uvádí následující. 

Navrhovatel je toho názoru, že v rámci volební kampaně mezi prvním a druhým 
kolem volby prezidenta bylo zásadním způsobem porušeno ustanovení § 35 odst. 2 
a 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých 
zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), a že toto porušení mělo takovou 
intenzitu, že mohlo ovlivnit výsledek volby prezidenta. 

Ustanovení § 35 odst. 2 zákona o volbě prezidenta republiky stanoví, že volební 
kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech 
zveřejňovány nepravdivé údaje. 

Podle § 35 odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky musí propagace nebo 
volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií obsahovat informaci  
o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro sdělení v neprospěch 
kteréhokoli kandidáta na funkci prezidenta republiky.  

Navrhovatel tvrdí, že před volbou prezidenta byl natolik intenzivně porušen 
požadavek poctivosti a čestnosti volební kampaně, že byla narušena objektivita 
voleb a zvoleného kandidáta nelze proto považovat za legitimního vítěze. Mezi 
momenty, které podle navrhovatele výrazně porušily volební zákon v citovaných 
ustanoveních o volební kampani, patří zejména soustavná zkreslená prohlášení 
vítězného kandidáta, resp. jeho volebního týmu, týkající se povětšinou problematiky 
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Benešových dekretů, Sudet a poválečného odsunu obyvatelstva a nacionalistická 
argumentace, která měla vzbudit obavy z majetkových nároků v pohraničních 
oblastech; to lze dle navrhovatele doložit výrazným mezikolovým nárůstem hlasů 
pro vítězného kandidáta právě v pohraničí, kde je otázka poválečného odsunu 
nejcitlivější.  

Velmi výrazným prvkem, který podle názoru navrhovatele porušil zákon o volbě 
prezidenta republiky, byl celostránkový inzerát zveřejněný v nejčtenějším  
a nejprodávanějším deníku Blesk dne 25. ledna 2013, a to bez uvedení zadavatele  
a zpracovatele, který umocnil dopad lživých prohlášení z televizních debat. 

Za další prvky nečestného a nepoctivého vedení volební kampaně ze strany 
vítězného kandidáta navrhovatel považuje angažmá současného prezidenta  
ve volební kampani a inzerát „Volte Zemana“, pod nímž figurovaly fotografie dvou  
do druhého kola nepostoupivších, ale vlivných prezidentských kandidátů, aniž by tito 
dali svým voličům přímé doporučení k volbě. 

Státní volební komise může v této souvislosti pouze konstatovat, že nemá jako 
volební orgán žádné pravomoci k tomu, aby v průběhu volebního procesu do volební 
kampaně kandidátů vstupovala a šetřila, zda nedošlo k porušení zákona a případně 
přijímala opatření k zabránění dalšího porušování. Otázka, zda došlo či nedošlo 
k porušení pravidel volební kampaně je tak ponechána až rozhodnutí soudu v rámci 
soudního přezkumu a je na něm, jak v intencích třech základních předpokladů 
vyplývajících z konstantní judikatury pro vyhovění tomuto typu volební stížnosti  
(1. protizákonnost, 2. vztah mezi touto protizákonností a volbou, která je napadena 
volební stížností a 3. zásadní intenzita této protizákonnosti) konkrétní případ 
vyhodnotí. 

Okrajová závěrečná připomínka navrhovatele ohledně dvou volebních dnů, 
ostrahy volebních místností, počtu vydaných voličských průkazů a využití počítačů  
ve volbách není rozšířena o žádné konkrétní skutečnosti, z nichž by bylo možno 
vyvodit, že jsou taktéž důvodem, proč se navrhovatel domáhá rozhodnutí  
o neplatnosti volby prezidenta republiky.  

 
 
 

JUDr. Václav Henych 
člen Státní volební komise 

zástupce Ministerstva vnitra 
podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: JUDr. Lucie Fišarová 
tel. č.: 974 817 377,8 
e-mail: volby@mvcr.cz   
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