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Ústavní soud České republiky 

Joštova 625 

660 83 Brno-střed 

Sp. zn. nepředchází 

 

 

Stěžovatel: Mgr. David Zahumenský 

Stěžovatel je advokát a nemusí být před Ústavním soudem zastoupen. 

 

 

Ústavní stížnost proti  

 

- Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 27. 10. 2020 č.j. 67 A 4/2020-

121 

 

Účastník: Krajský soud v Brně 

Vedlejší účastníci 

xxxx 

 

Elektronicky 

Přílohy: 

- Napadené rozhodnutí ze dne 27. 10. 2020 č.j. 67 A 4/2020-121 

- Žaloba a její doplnění. Vyjádření odpůrce k žalobě, výzva KS v Brně k vyjádření 
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I.  

[1] Stěžovatel dne 10.10.2020 podal u KS v Brně návrh, kterým se domáhal 

vyslovení neplatnosti hlasování ve volbách do Zastupitelstva Jihomoravského kraje 

konaných ve dnech 2. a 3. října 2020, event. na vyslovení neplatnosti těchto voleb.  

[2] Stěžovatel také požadoval, aby soud „v rámci tzv. incidenčního přezkumu“ zrušil 

opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.9.2020, č.j. MZDR 15757/2020-

35/MIN/KAN. 

[3] Stěžovatel namítal, že je opatření Ministerstva zdravotnictví nezákonné 

a podstatným způsobem ovlivnilo hlasování a výsledky voleb. Uvedl, že se 

dostavil do volební místnosti s nasazenou rouškou, kterou si k výzvě okrskové volební 

komise odmítl sundat z obavy z vysoké pokuty až 3 mil. Kč, která by mu podle jeho 

názoru v takovém případě hrozila. 

[4] Stěžovateli pak nebylo umožněno ve volbách hlasovat. Namítal. že se nejednalo 

o izolované narušení voleb. Opatření Ministerstva zdravotnictví mohlo odradit 

„množství osob“ od toho, aby k volbám šlo; konkrétně zmínil astmatiky, kteří s 

nasazenými rouškami mnohdy chodit nemohou, jsou tak fakticky vyloučeni ze 

společnosti. Poukázal také na to, že podle médií a sociálních sítí některé okrskové 

volební komise nepožadovaly po voličích, aby si roušku sundali; mohlo tak dojít k 

tomu, že ve volbách hlasovali jiní občané, než ti, jejichž občanské průkazy byly 

předkládány. Další narušení regulérnosti voleb spatřoval navrhovatel v tom, že 

osobám, kterým byla nařízena karanténa dne 1.10.2020 po 20:00 hod., nebylo 

umožněno ve volbách hlasovat, neboť již nebyly otevřeny „drive-in volební 

stanoviště“. Dále také obsáhle argumentoval proti opatření Ministerstva zdravotnictví. 

[5] Soud dovodil, že návrh byl podán včas. Z výpisu ze stálého seznamu voličů pro 

volební okrsek č. 23066 Brno -město zjistil, že stěžovatel je zapsán do seznamu voličů 

pod č. 337. Návrh byl tedy podán osobou oprávněnou. 

[6] Krajský soud dospěl k těmto závěrům: 

- Pokud tedy okrsková volební komise navrhovateli, jehož totožnost si nemohla 

ověřit, neumožnila hlasovat, postupovala správně. Nelze tedy v tomto postupu 

shledat jakoukoli nezákonnost (bod 21 rozhodnutí) 

- Pokud navrhovatel namítal, že opatření Ministerstva zdravotnictví 

mohlo odradit „množství osob“ od toho, aby k volbám šlo, jistě s ním 

lze souhlasit. (bod 25 rozhodnutí) 

- Několik článků z internetových periodik a diskusních anonymních příspěvků nijak 

nedokládá, že hlasovali jiní voliči, než hlasovat podle občanských průkazů měli 
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a už vůbec to nedokládá, že by v důsledku toho došlo k hrubému ovlivnění 

výsledku voleb. (bod 26 rozhodnutí) 

- že osobám, kterým byla nařízena karanténa dne 1.10.2020 po 20:00 hod., 

nebylo umožněno ve volbách hlasovat, neboť již nebyly otevřeny „drive-in 

volební stanoviště“. Tato námitka se však navrhovatele nijak nedotýká. Není to 

navrhovatel, kdo by byl v důsledku této skutečnosti jakkoli zasažen ve 

volebním právu. (bod 27 rozhodnutí) 

[7] Přestože tedy soud dospěl k závěru, že opatření Ministerstva zdravotnictví 

mohlo odradit „množství osob“ od toho, aby k volbám šlo, jistě s ním lze 

souhlasit. (bod 25 rozhodnutí) a současně uvádí v následujícím bodu, že „To samé 

je pak třeba uvést i ve vztahu k námitce, že s ohledem na to, že některé 

okrskové volební komise nepožadovaly po voličích, aby si roušku sundali, 

mohlo dojít k tomu, že ve volbách hlasovali jiní občané, než ti, jejichž 

občanské průkazy byly předkládány“, soud žalobu zamítl. 

[8] Podle soudu totiž stěžovatel „dostatečně netvrdil ani nedoložil, že by jím uváděné 

skutečnosti způsobily porušení zákona a hrubě ovlivnily výsledky voleb“. 

[9] Stěžovatel má za to, že je rozhodnutí krajského soudu protiústavní, a to hned 

z několika důvodů. Navrhuje proto jeho zrušení Ústavním soudem.  

[10] Stěžovatel má za to, že v důsledku rozhodnutí krajského soudu došlo k porušení: 

- čl. 21 odst. 1 a 3 Listiny, čl. 102 odst. 1 Ústavy a čl. 3 Dodatkového protokolu k 

Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, když mu nebylo 

umožněno ve volbách do zastupitelstev krajů volit a dále pak volby byly 

narušeny zejména dopady opatření ministerstva zdravotnictví.  

- Čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny, když se nemohl vyjádřit ke 

všem prováděným důkazům a když dále nebyl řádně zjištěn skutkový stav ve 

věci samé. Rozhodnutí soudu je navíc rozporuplné a zmatečné. 

 

A. Soudní rozhodnutí na jednu stranu tvrdí, že stěžovatel tvrdil podstatné 

ovlivnění hlasování a voleb, na druhou stranu pro údajnou absenci 

takového tvrzení návrh zamítá 

[11] Stěžovatel poukazuje na rozporuplnost napadeného rozhodnutí, když krajský 

soud nejprve v bodu 2 rozsudku uvádí, že „Podle navrhovatele je opatření 

Ministerstva zdravotnictví nezákonné a podstatným způsobem ovlivnilo 

hlasování a výsledky voleb.“ 
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[12] Jak je pak ale možné, že soud na několika místech uvádí, že stěžovatel 

dostatečně netvrdil, že by jím uváděné skutečnosti podstatným způsobem ovlivnily 

volby?  

[13] Stěžovatel přitom ve svém návrhu s odkazem na ustálenou judikaturu NSS i ÚS 

tvrdil, že došlo k podstatnému narušení voleb (body 73 an. návrhu) a v bodu 76 

uvádí, že „má za to, že doložil vážná porušení řádného volebního procesu a 

hlasování ve volbách do zastupitelstva kraje. Opatření ministerstva 

zdravotnictví však, jak navrhovatel doložil, s velkou pravděpodobností vedlo 

k vážným dopadům na průběh voleb a hlasování v nich.“ 

[14] Podle stěžovatele tak soud nesprávně (v rozporu s vlastní rekapitulací podaného 

návrhu) žalobu zamítá z toho důvodu, že stěžovatel řádně netvrdil vážné ovlivnění 

voleb. 

[15] Podle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 3. 11. 2010, čj. 44 A 98/2010-

24 je ve volebních věcech rozhodující, zda nebylo voličům odepřeno právo volit. To je 

také určující pro zhodnocení toho, zda bylo určité pochybení či nezákonnost natolik 

vážné, aby bylo na místě dospět k závěru o podstatném narušení voleb či hlasování. 

Přitom ale sám krajský soud ve věci stěžovatele zjistil, že opatření Ministerstva 

zdravotnictví mohlo odradit „množství osob“ od toho, aby k volbám šlo. 

 

B. Soud řádně nezjistil skutkový stav, soud neprovedl navržené důkazy a 

rozhodnutí je nepřezkoumatelné, není zřejmé, z jakých důkazů soud 

vycházel 

[16] Stěžovatel poukazuje na to, že podle ustálené judikatury ve volebních věcech 

„Soud není ve volebních věcech vázán skutkovým a právním stavem zjištěným 

správním (volebním) orgánem v předchozím řízení, neboť dle systematického zařazení 

nelze § 75 odst. 1 s. ř. s. aplikovat ve volebních věcech. Může tak přihlédnout i k nově 

zjištěným okolnostem případu, pokud nepřekračují přezkumný rámec vymezený 

námitkami v návrhu na zahájení řízení. Správní soud tedy vychází ze zjištěného 

skutkového stavu, který tu je v době jeho rozhodování, přitom je vázán 

podaným návrhem (petitem), jehož obsah musí vyčerpat a o něm 

rozhodnout.“ (usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 8. 2006, čj. 29 Ca 

237/2006-42). 

[17] Stěžovatel společně s návrhem i jeho doplněními uplatnil množství důkazů, 

kterými dokládá vážné narušení volebního procesu a hlasování ve volbách. Jednalo se 

o zvukový záznam z volební místnosti, informace o počtech osob trpících nemocí 

astma, informace o závažnosti onemocnění Covid-19 a další listiny. Soud tyto listiny 

zcela opomíjí (když se vyjadřuje toliko v bodě 26 k tomu, že „Několik článků 
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z internetových periodik a diskusních anonymních příspěvků nijak nedokládá, že 

hlasovali jiní voliči, než hlasovat podle občanských průkazů měli“. Další důkazy soud 

opomíjí, resp. ani z rozhodnutí není zřejmé, které důkazy provedeny byly a 

které ne. Přitom soud stěžovateli vytýká, že neprokázal dostatečně vážné ovlivnění 

hlasování ve volbách.  

[18] Jak Ústavní soud konstantně judikuje (např. nález sp. zn.II. ÚS 262/04), do 

kategorie „opomenuté důkazy“ lze zařadit i procesní situace, v nichž bylo účastníky 

řízení navrženo provedení konkrétního důkazu, přičemž návrh na toto provedení byl 

soudem bez věcně adekvátního odůvodnění zamítnut, eventuálně zcela opomenut, 

což znamená, že ve vlastních rozhodovacích důvodech o něm ve vztahu k jeho 

zamítnutí nebyla zmínka buď žádná či toliko okrajová a obecná, neodpovídající povaze 

a závažnosti věci. „Postupem obecného soudu, který se v odůvodnění rozhodnutí, ani 

v řízení mu předcházejícímu, nevypořádá s navrženými důkazy, jejich proklamovaný 

význam má podpořit obhajovací verzi, je zasaženo do základního práva 

garantovaného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.“ 

[19] Rozhodující soud není sice povinen provést všechny navržené důkazy, avšak 

musí o důkazních návrzích rozhodnout, a pokud jim nevyhoví, musí ve svém 

rozhodnutí vyložit, z jakých důvodů navržené důkazy neprovedl; srov. např. nález sp. 

zn. III. ÚS 61/94 ze dne 16. 2. 1995 (N 10/3 SbNU 51), nález sp. zn. II. ÚS 663/2000 

ze dne 10. 4. 2001, nález sp. zn. I. ÚS 413/02 ze dne 8. 1. 2003. 

[20] Judikatura Ústavního soudu vychází přitom z přesvědčení, že ne každé 

opomenutí důkazu nutně vede k porušení práva na spravedlivý proces. Situace, v 

nichž lze i pochybení soudu spočívající v opomenutí důkazu z ústavněprávních 

hledisek akceptovat, mohou nastat třeba v případě důkazních návrhů nemajících vůči 

projednávané věci žádný vztah nebo mohou být výrazem „zdržovací“ či jiné obstrukční 

procesní taktiky (k tomu srov. nález sp. zn. II. ÚS 2172/14 ze dne 10. 3. 2015 bod 

21). O takový případ se však v nyní posuzované věci nejedná. Soud zatížil svůj postup 

takovou vadou, která vede k závěru o neústavnosti řízení o přezkumu voleb. 

[21] Mezi listinami, které stěžovatel soudu předložil bylo také vyjádření odboru voleb 

oddělení právního a metodického řízení voleb Ministerstva vnitra ze dne 1. 10. 2020, 

podle kterého „mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ... do odvolání 

zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech 

vnitřních prostorách staveb, kam samozřejmě spadají i volební místnosti. 

Mimořádné opatření taxativně vymezuje osoby a důvody, na které se zákaz 

nevztahuje. Invalidita II. stupně a kardiovaskulární onemocnění však podle 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nespadá do důvodů, které umožňují 

pobyt ve vnitřních prostorech bez ochranných prostředků dýchacích cest.“ 
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[22] Pokud ministerstvo vnitra uvádí, že důvody pro nenošení ochrany úst a nosu 

jsou v opatření uvedeny taxativně, tak je zarážející tvrzení soudu, že stěžovatel „si 

musel být vědom toho, že ho nikdo nemůže (a ani nebude) sankcionovat, pokud si 

roušku na výzvu okrskové volební komise na několik vteřin sundá“ 

Soud uvádí, že opatření Ministerstva zdravotnictví mohlo odradit „množství 

osob“ od toho, aby k volbám šlo, ... Na druhou stranu tato skutečnost 

neznamená, že došlo k porušení zákona. Zde soud zcela opomíjí podrobnou 

argumentaci k tomu, proč bylo opatření ministerstva nezákonné. Soud se 

s uplatněnou argumentací vůbec nevypořádal, přestože si měl jako předběžnou 

otázku zhodnotit právě to, zda bylo opatření zákonné či nikoliv. 

 

C. Bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces, nebyl 

respektován princip kontradiktornosti řízení a rovnosti zbraní, jakož i 

právo vyjádřit se ke každému prováděnému důkazu 

[23] Podle nálezu Ústavního soudu ze dne 10. 1. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 30/95, č. 

31/1996 Sb. výraz „jeho věc“ v čl. 38 odst. 2 Listiny je nutno vykládat tak, že každý, 

o jehož právech a povinnostech má být v soudním řízení jednáno, má mít možnost se 

tohoto řízení účastnit a vyjádřit se ke všem prováděným důkazům. 

[24] Stěžovatel svým přípisem ze dne 20. 10. 2020 uvedl, že „žádá, aby mu byly 

zaslány dokumenty, které se svým vyjádřením do spisu zaslal odpůrce. S ohledem na 

omezenou možnost nahlížení do spisu v těchto dnech žádá navrhovatel, aby mu tyto 

byly hned dnes zaslány do jeho datové schránky, aby na ně případně mohl reagovat 

v rámci soudem stanovené třídenní lhůty.“ 

[25] Soud odmítnul přílohy (správní spis) stěžovateli zpřístupnit, jak vyplývá ze 

sdělení, které e-mailem zaslal soudce stěžovateli ve čtvrtek 22. 10. 2020. S ohledem 

na to, že v dané době byly na základě krizového opatření vlády umožněno nahlížení 

do spisu pouze v pondělí a ve středu (a ještě v omezených hodinách), neměl již 

stěžovatel možnost se v soudem stanovené extrémně krátké lhůtě 3 dnů seznámit se 

správním spisem předloženým odpůrcem a vyjádřit se k němu. Přitom s ohledem na 

to, že soud odmítl provést důkaz nahrávkou stěžovatele z volební místnosti, správní 

spis a podklady předložené odpůrcem byly určující pro zjištění skutkového stavu. 

Stěžovatel tak např. dodnes neví, co bylo uvedeno jako důvod, proč nemohl volit. 

Neví také, u kolika dalších občanů došlo k tomu, že nemohli volit ze stejného důvodu 

jako on. Takto bylo stěžovateli znemožněno, aby ještě lépe tvrdil a prokázal, 

že došlo k vážnému ovlivnění hlasování ve volbách.  

[26] ESLP se v řadě věcí zabýval právě otázkou porušení zásady kontradiktornosti 

řízení ve smyslu možnosti účastníků vyjádřit se k argumentům předloženým druhou 
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stranou. Jednalo se především o praxi, kdy si ÚS vyžádal vyjádření dotčených soudů 

či státních zastupitelství k ústavní stížnosti, která ovšem následně již nezasílal 

stěžovateli.  

[27] Velmi ilustrativním příkladem je věc Mareš proti České republice (rozsudek ze 

dne 26. 10. 2006, č. 1414/03). Skutkově šlo o případ policisty, který byl uznán 

vinným ze spáchání trestných činů zneužití pravomoci veřejného činitele a přijímání 

úplatku, přičemž se hájil tím, že šlo o případ zinscenovaný Ministerstvem vnitra s 

využitím agenta provokatéra. Po využití všech řádných opravných prostředků a třech 

podaných ústavních stížnostech, se stěžovatel obrátil na ESLP mimo jiné právě s 

námitkou, že mu ÚS v předchozím řízení neposkytl stanoviska, která soudu předložili 

ostatní účastníci řízení (soudy nižších stupňů a státní zástupce). Stěžovatel dále uvedl, 

že ÚS rozhodl právě na základě stanovisek zpochybňujících odůvodněnost ústavní 

stížnosti, k nimž by se stěžovatel vyjádřil, kdyby takovou možnost měl. 

[28] K tvrzenému porušení práva na spravedlivý proces, tedy článku 6 odst. 1 

Úmluvy, podala vláda vyjádření, že předmětná stanoviska předložená ÚS pouze 

odkazovala na odůvodnění napadených rozhodnutí a neobsahovala žádné relevantní 

skutečnosti, k nimž by se stěžovatel mohl vyjádřit. Dále vláda uvedla, že nezaslání 

těchto stanovisek nemohlo mít vliv na výsledek řízení a dodala, že ESLP by měl chránit 

práva skutečná, nikoli iluzorní.  

[29] ESLP v konečném rozsudku odkázal na rozhodnutí ve věci Milatová a ostatní proti 

České republice, kde dospěl k závěru, že ostatní účastníci řízení se svými vyjádřeními 

snažili ovlivňovat rozhodování ÚS tak, že jej vyzývali k odmítnutí stížnosti. 

Stěžovatelé tak „měli legitimní zájem na obdržení kopií těchto vyjádření“ a měli mít 

možnost posoudit, zda se k těmto dokumentům budou vyjadřovat či nikoli.   

[30] Ve věci Mareš proti České republice tak ESLP shledal porušení čl. 6 odst. 1 

Úmluvy. Stejně jako ve věci Milatová Soud nepovažoval za nutné zjišťovat, zda 

stěžovateli vznikla újma v důsledku nepředání předmětných vyjádření, neboť k 

porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy může dojít i bez tohoto. ESLP taktéž zopakoval, že 

„podle ustálené judikatury Soudu zahrnuje koncept spravedlivého procesu také právo 

na kontradiktorní řízení, podle kterého účastníci musí mít příležitost nejen předložit 

každý důkaz nutný k tomu, aby obhájili své nároky, ale také musí být seznámeni s 

každým důkazem nebo stanoviskem, jejichž účelem je ovlivnit rozhodování soudu, a 

musí mít možnost se k nim vyjádřit“. 
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II.  

Návrh 

[31] Stěžovatel navrhuje, aby Ústavní soud vydal tento nález: 

- Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 27. 10. 2020 č.j. 67 A 

4/2020-121 došlo k porušení práv stěžovatele zaručených ústavním 

pořádkem ČR 

- Toto usnesení se proto zrušuje.  

 

Stěžovatel 
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