
                                                                                                                   *MMFMX01NYIMO*             

Adresa:  Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek                                            DIČ: CZ00296643 

Telefon: +420 558 609 111                                                                            IČ:   00296643 

Fax:        +420 558 609 111                                                                            Email:  podatelna@frydekmistek.cz    

ID DS:  w4wbu9s                                                                Internet: www.frydek-mistek.cz 

                                                                             

                                                                                   

Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek 
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Č.j.: MMFM 114293/2022      Datum: 5. srpna 2022 
 

R O Z H O D N U T Í 
 
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí, jako věcně a místně příslušný úřad ve 
smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o volbách do Parlamentu“) přezkoumal podle ustanovení § 62 odst. 1 zákona o volbách do 
Parlamentu, přihlášku k registraci politické strany DOMOV pro volby do Senátu Parlamentu ČR 
ve volebním obvodu č. 73 – Frýdek-Místek, konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl takto: 
 
Podle § 62 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu Magistrát města Frýdku-Místku 
 

o d m í t l  
 
přihlášku k registraci politické strany DOMOV. 
 

O d ů v o d n ě n í 
 
Dne 19. července 2022 v 13:37 hodin byla na podatelnu Magistrátu města Frýdek-Místek, ul. 
Radniční 1148 podána přihláška k registraci kandidáta politické strany DOMOV podle zákona o 
volbách do Parlamentu Mgr. et Bc. Karla Světničky, obec trvalého pobytu Havířov pro volby 
do Senátu Parlamentu ČR, které se konají v senátním volebním obvodu č. 73 Frýdek-Místek ve 
dnech 23. a 24. září 2022. 
Podle ustanovení § 61 odst. 1, písm. f) zákona o volbách do Parlamentu musí být na přihlášce 
k registraci podepsán pověřený zmocněnec, který je oprávněný jednat a provádět úkony ve 
volebních věcech. Registrační úřad z tohoto důvodu prostřednictvím statutárního orgánu, vyzval 
kandidující subjekt dopisem evidovaným pod. č.j. MMFM 114635/2022 ze dne 20. července 2022, 
aby ve lhůtě 50 dnů přede dnem voleb, tj. do 4. srpna 2022 tuto závadu odstranil. Na podatelnu 
Magistrátu města Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148 byl dne 25. července 2022 podán dokument 
s názvem „Doplnění a žádost“, který je evidován pod č.j. MMFM 117533/2022 a součástí tohoto 
dokumentu byla přiložena nová přihláška k registraci pro volby do Parlamentu volební strany 
Domov, která je datována 18.7.2022 a je opatřena podpisy zmocněnce a oprávněné osoby za 
politickou stranu.  Registrační úřad vyhodnotil tuto skutečnost jako nové podání. Tímto novým 
podáním nebylo dodrženo ustanovení § 60 odst. 4 zákona o volbách do Parlamentu, kde je 
stanoveno podání přihlášky k registraci nejpozději 66 dnů před dnem voleb, tj. úterý 19. července 
2022 do 16:00 hodin. Zároveň v této výzvě bylo požadováno, aby se pověřený zmocněnec 
dostavil osobně s platným úředním dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), aby 
mohl registrační úřad ověřit totožnost pověřeného zmocněnce ztotožnit v registru obyvatel podle 
dalšího údaje, datumu narození, nebo čísla platného dokladu totožnosti, a dále tak mohl ověřit 
naplnění ust. § 61 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu. Zmocněnec se osobně nedostavil. 
Podle § 61 odst. 2, písm. c) zákona o volbách do Parlamentu, podává-li přihlášku k registraci 
politická strana, politické hnutí nebo koalice, určí v příloze svého zmocněnce a uvede jeho jméno, 
příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu; politická strana, politické hnutí a koalice má 
právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k 
trvalému pobytu. V této příloze není podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany. 
Registrační úřad z tohoto důvodu prostřednictvím statutárního orgánu, vyzval zmocněnce 
dopisem MMFM 114635/2022 ze dne 20. července 2022, aby ve lhůtě 50 dnů přede dnem voleb, 
tj. do 4. srpna 2022 tuto závadu odstranil. Kandidující subjekt závadu ve stanovené lhůtě 
neodstranil a zmocněnec se osobně nedostavil. 
Podle ustanovení § 61 odst. 1, písm. a) zákona o volbách do Parlamentu musí obsahovat 
přihláška k registraci pohlaví a věk kandidáta. Registrační úřad z tohoto důvodu prostřednictvím 
statutárního orgánu, vyzval kandidující subjekt dopisem MMFM 116663/2022 ze dne 25. července 



 

 

2022, aby ve lhůtě 50 dnů přede dnem voleb, tj. do 4. srpna 2022 tuto závadu odstranil. 
Kandidující subjekt závadu ve stanovené lhůtě neodstranil a zmocněnec se osobně nedostavil. 
 
Vzhledem k výše uvedeným neodstraněným závadám rozhodl registrační úřad způsobem 
uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
 

P o u č e n í 
 
Proti tomuto rozhodnutí se může politická strana, která podala přihlášku k registraci v tomto 
volebním obvodu, domáhat do 2 dnů od jeho doručení uvedeného rozhodnutí ochrany u 
Krajského soudu v Ostravě (§ 86 a § 88 zákona o volbách do Parlamentu). 
Rozhodnutí se podle ustanovení § 62 odst. 4 zákona o volbách do Parlamentu považuje za 
doručené třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. 
 
 
Mgr. Martin Garba 
vedoucí odboru vnitřních věcí 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  05.08.2022   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R O Z D Ě L O V N Í K: 
František Štýbnar – zmocněnec politické strany DOMOV 
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