
  

 1 

 
STÁTNÍ VOLEBNÍ KOMISE 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV- 30098-2/OV-2018 

Praha 16. března 2018 
Počet listů: 2 
 

ÚSTAVNÍ SOUD 
Joštova 8 
660 83 Brno 
 
 
Vyjádření k ústavní stížnosti pana Tomáše Peciny směřující proti usnesení 
Nejvyššího správního soudu Vol 12/2018-17 ze dne 8. února 2018 (Pl. ÚS 13/18) 
 

Státní volební komise obdržela dne 8. března 2018 od Ústavního soudu 
vyrozumění o probíhajícím řízení o ústavní stížnosti pana Tomáše Peciny směřující 
proti usnesení Nejvyššího správního soudu Vol 12/2018-17 ze dne 8. února 2018, 
kterým byl jako předčasný odmítnut stěžovatelův návrh ze dne 30. ledna 2018 
týkající se volby prezidenta republiky konané v lednu 2018. 

Stěžovatel se domnívá, že posouzení návrhu jako předčasného bylo ze strany 
Nejvyššího správního soudu svévolným, samoúčelným a extrémně formalistickým 
výkladem, který měl za následek zásah do stěžovatelova základního práva 
na přístup k soudu, resp. na soudní ochranu. Stěžovatel se proto u Ústavního soudu 
domáhá zrušení napadeného usnesení, aby jeho návrh mohl být Nejvyšším 
správním soudem věcně projednán. 

 
Státní volební komise jako vedlejší účastník řízení využívá své možnosti vyjádřit 

se k obsahu ústavní stížnosti tím, že uvádí skutečnosti, které jsou jí z vlastní činnosti 
při plnění jejích úkolů stanovených zejména v § 7 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě 
prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta 
republiky), ve znění pozdějších předpisů, známy. 

 
1. Státní volební komise na svém 152. jednání dne 29. ledna 2018 ve smyslu 

ustanovení § 7 odst. 2 písm. e), § 53 odst. 2 a § 57 odst. 1 zákona o volbě 
prezidenta republiky schválila zápis o celkovém výsledku volby prezidenta republiky 
konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo) a předsedovi Státní volební komise 
uložila vyhlásit celkový výsledek volby prezidenta republiky konané ve dnech 
12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo) uveřejněním 
zápisu Státní volební komise o výsledku volby prezidenta republiky sdělením 
ve Sbírce zákonů. 
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K vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky došlo ve Sbírce 
zákonů formou sdělení pod č. 16/2018 Sb., v částce 11, která byla rozeslána dne 
30. ledna 2018. 

 
2. Státní volební komise obdržela dne 6. února 2018 od Nejvyššího správního 

soudu informaci o probíhajícím řízení v právní věci navrhovatele Tomáše Peciny, 
týkající se návrhu na vyslovení neplatnosti volby prezidenta republiky. Šlo o návrh, 
který Nejvyšší správní soud obdržel dne 31. ledna 2018 a vedl ho pod sp. zn. Vol 
17/2018; Státní volební komise se k němu vyjadřovala jako jeden z odpůrců. 
Nejvyšší správní soud v souladu se svou dosavadní judikaturou návrh na vyslovení 
neplatnosti volby prezidenta opřený pouze o tvrzené vady v procesu registrace 
kandidátních listin zamítl svým usnesením Vol 17/2018 - 46 ze dne 15. února 2018, 
kdy rovněž nabylo právní moci. 

 
3. Návrh Tomáše Peciny na určení neplatnosti volby prezidenta došlý 

Nejvyššími správnímu soudu dne 30. ledna 2018 (vedeno pod sp. zn Vol 12/2018) 
nebyl Státní volební komisi jako jednomu z odpůrců k vyjádření zaslán. Státní volební 
komise obdržela dne 9. února 2018 od Nejvyššího správního soudu jeho usnesení 
(Vol 12/2018 – 17) ze dne 8. února 2018, kterým byl návrh jako předčasný odmítnut.  
V tomto usnesení Nejvyšší správní soud uvádí, že navrhovatel si byl zjevně 
judikatury Nejvyššího správního soudu vědom, neboť obsahově totožný návrh 
vedený pod sp. zn. Vol 17/2018 podal i dne 31. ledna 2018. 

 
4. Z výše uvedeného plyne, že stěžovatel ani nečekal na rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu ve věci vedené pod sp. zn. Vol 12/2018, jehož odmítnutí pro 
předčasnost s ohledem na dosavadní judikaturu zřejmě očekával, a o pouhý den 
později podal totožný návrh v přípustné lhůtě, vedený pod sp. zn. Vol 17/2018, jehož 
obsahem se Nejvyšší správní soud zabýval a tudíž tvrzení navrhovatele, že mu byl 
upřen přístup k soudu, resp. právo na soudní ochranu, se z pohledu Státní volební 
komise jeví jako neopodstatněné a počínání stěžovatele lze spíše vnímat jako 
bezdůvodné zatěžování soudní soustavy.      
 
 
 

JUDr. Václav Henych 
člen Státní volební komise 

zástupce Ministerstva vnitra 
 
 

 
Vyřizuje: JUDr. Lucie Fišarová 
 vrchní ministerský rada 
tel. č.: 974 817 371, 361 
e-mail: volby@mvcr.cz 
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