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Žádost o poskytnutí informací týkající se okrskových volebních komisí

Dne 19.04.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Po přijetí žádosti bylo zjištěno, že tato 
nesplňuje veškeré zákonem stanovené náležitosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 5) písm. a) InfZ 
a na základě této skutečnosti bylo odesláno vyrozumění o doplnění požadovaných údajů. Dne 
24.04.2019 bylo doručeno Vaše doplnění žádosti. Ve své žádosti ze dne 19.04.2019 (po úpravě ze dne 
24.04.2019) jste požadoval poskytnutí následujících informací:

,,Žádám o zaslání seznamu:

1) okrskových volebních komisí, které zasedají a jednají v bezbariérově přístupných místech; tedy 
takových komisí, do kterých se může zaregistrovat občan, odkázaný na elektrický invalidní vozík 
(většina vozíků váží ˃100 kg); podmínka bezbariérovosti je pro tyto účely splněna jen tehdy, pokud je 
pro člena komise zároveň dostupné také bezbariérové WC
2) bezbariérově přístupných volebních místností – ke splnění podmínky není nutná dostupnost 
bezbariérového WC

Dále žádám o informaci, zda všechna volebním zákonem předepsaná povinná školení členů volebních 
komisí v působnosti vašeho kraje probíhají v bezbariérovývh objektech, splňujících definici dle bodu 
1) této žádosti.
Seznamy podle bodu 1 a 2 žádám poskytnout v elektronické podobě v obecně přístupných tabulkových 
formátech, umožňujících třídění dat – ideálně např. Excell.
Pojmem ,,bezbariérovost“ se v tomto dotazu rozumí definice dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.“

K Vaší žádosti sdělujeme, že Krajský úřad Karlovarského kraje požadovanými informacemi bohužel 
nedisponuje. 

Do okrskové volební komise se občané sami neregistrují. Členy okrskové volební komise deleguje 
politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volbu do Evropského parlamentu 
byla zaregistrována. Starosta poté jmenuje do nejnižšího stanoveného počtu další členy a to před 
prvním zasedáním komise (§ 18 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu 
a o změně některých zákonů). První zasedání okrskové volební komise svolává starosta tak, aby se 
uskutečnilo nejpozději 21 dnů před volbami (§ 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách 
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů), tedy do 3. května. 

Volební místnosti zajišťují obecní úřady, které jejich přehled s telefonním spojením zasílají 
pověřeným obecním úřadům, které je předávají krajskému úřadu nejpozději 4 dny před dnem konání 
voleb (§ 14 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých 
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zákonů), tzn. do 20. května, který jej následně sestaví pro celý kraj a zveřejní. Krajský úřad 
Karlovarského kraje tedy dosud nemá seznam volebních místností. Údaj týkající se přístupnosti 
volebních místnosti seznam neobsahuje.

Na základě této skutečnosti Vám doporučujeme obrátit se na příslušný obecní úřad s tím, že máte 
speciální požadavky na přístupnost volebních místností, případně se obrátit na pověřený obecní úřad 
se žádostí o školení na místě s bezbariérovým přístupem.

           


