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R O Z H O D N U T Í
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor správní a krajský živnostenský úřad (dále jen 
Krajský úřad), projednal podle § 22 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev 
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách) 
kandidátní listinu politické strany Moravská a Slezská pirátská strana pro volby do 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020, a rozhodl takto:

podle § 22 odst. 3 písm. b) zákona o volbách   o d m í t á ,  s odkazem na § 20 odst. 3 zákona 
o volbách, kandidátní listinu politické strany Moravská a Slezská pirátská strana. 

Odůvodnění:
Dne 28.07.2020 v 16:10:06 hodin bylo do datové schránky Královéhradeckého kraje dodáno 
podání, jehož obsahem je sdělení pana Karla Světničky, předsedy a současně zmocněnce 
politické strany Moravská a Slezská pirátská strana, že „registruje MS Piráty do letošních 
krajských voleb“. Z obsahu uvedeného podání, jakož i z okolností, za nichž bylo učiněno, lze 
dovodit, že jmenovaná politická strana se uchází o registraci pro volby do Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, které se budou konat 2. a 3. října 2020. 

Podle § 20 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev krajů se kandidátní listiny podávají 
nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje krajskému úřadu. Dnem voleb se 
podle § 64a zákona o volbách do zastupitelstev krajů rozumí první volební den, nestanoví-li 
tento zákon jinak. Termín konání voleb do zastupitelstev krajů byl Rozhodnutím prezidenta 
republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR a o vyhlášení voleb do zastupitelstev 
krajů, publikovaným v částce 61 Sbírky zákonů rozeslané 15. dubna 2020, stanoven na pátek 
2. října 2020 a sobotu 3. října 2020. Lhůta pro podání kandidátní listiny pro volby do 
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zastupitelstev krajů tak skončila 28. července 2020 v 16:00 hodin (podle § 61 odst. 3 zákona 
o volbách do zastupitelstev krajů je lhůta určená podle dnů zachována, je-li poslední den lhůty 
učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16:00 hodin). Jedná se o lhůtu 
hmotněprávní, kterou nelze prodloužit ani prominout její zmeškání. 

Za včas podanou kandidátní listinu pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. 
října 2020 tak lze s ohledem na výše uvedené považovat pouze takovou, která byla 
příslušnému krajskému úřadu podána nejpozději do 16:00 hodin dne 28. července 2020. 
Podání, které Krajský úřad vyhodnotil jako kandidátní listinu politické strany Moravská a 
Slezská pirátská strana, bylo Krajskému úřadu dodáno do datové schránky dne 28. července 
2020 v 16:10:06 hodin, tudíž nelze mít za to, že předmětná kandidátní listina byla podána včas. 
Opožděné podání kandidátní listiny je neodstranitelnou vadou a je tak dán zákonný důvod pro 
odmítnutí kandidátní listiny, neboť nebyla podána v souladu s § 20 odst. 3 zákona o volbách 
do zastupitelstev krajů (Krajský úřad proto ani nepřistoupil k uplatnění výzvy k odstranění vad 
kandidátní listiny podle § 22 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev krajů).  

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se může politická strana, která kandidátní listinu podala, domáhat 
do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Hradci Králové (§ 52 odst. 1 zákona 
o volbách); za doručené se rozhodnutí považuje podle § 22 odst. 4 zákona o volbách třetím 
dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se 
sídlem v Hradci Králové, Pivovarské náměstí 1245.
.

 Mgr. Štěpánka Blažková
 vedoucí oddělení vnitřní správy

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.08.2020

Rozdělovník
Zmocněnec politické strany Moravská a Slezská pirátská strana 
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