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Opravné usnesení 
 

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Věrou Balejovou 
v právní věci  
 
navrhovatelé: Josef Zíka 

bytem Stará Dobev 62 

Josef Charvát 
bytem Nová Dobev 43 

proti 

odpůrci: Městský úřad Písek 
sídlem Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek 

Ing. Zuzana Keclíková 
bytem Stará Dobev 9 

Josef Turek, narozený dne 9. 5. 1966 
bytem Stará Dobev 36 

o návrhu o neplatnost volby kandidáta, o opravě usnesení ze dne 24. 10. 2018, 

č. j. 52 A 4/2018-21  

takto: 

Usnesení se v odstavci III. opravuje tak, že za zvoleného se vyhlašuje kandidát Martin Minařík 

 

Odůvodnění: 

V usnesení ze dne 24. 10. 2018 došlo k početní chybě, kterou je soud povinen opravit. Toto 
pochybení spočívá ve výpočtu posledního pořadí na jedenáctém místě. Toto pořadí neobsadila 
volební strana 1 ale volební strana 2 s hodnotou podílu 291. Hodnota tohoto podílu převyšuje 
hodnotu podílu volební strany 3, který činí 231,66.  

Volební strana 1 získala 1 mandát, volební strana 2 získala 5 mandátů, volební strana 3 obsadila 2 
mandáty a volební strana 5 získala 3 mandáty. Jedenáctý mandát proto nezískala volební strana 3, 
ale volební strana 2. Tento mandát nezískala ani volební strana 1, jejíž hodnota podílu je nižší než 
volební strany 2. Tento mandát proto připadl z uvedené volební strany Martinu Minaříkovi se 
ziskem počtu hlasů 100. Soud tudíž určil, že za zvoleného se vyhlašuje Martin Minařík. 
K nesprávnému rozdělení mandátů došlo umělým zkreslením volebních výsledků navýšením 
počtu hlasů o 200 ve prospěch volební strany 3.  

Proto soud za řádně zvoleného vyhlásil podle § 90 odst. 4 s. ř. s. kandidáta Martina Minaříka.  

Řádně zvolenou není kandidátka Marcela Vlášková, protože volební strana 1 dosáhla nižší 
hodnoty podílu než volební strana 2 a tudíž volební straně 1 připadl jeden a nikoli dva mandáty. 
Mandát, který nezískala volební strana 3, připadl volební straně 2. Z toho důvodu soud opravil 
odstavec III. usnesení, protože jedenáctý mandát Marcela Vlášková nezískala, jestliže řádně 
zvoleným je kandidát Martin Minařík.  
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Shodu s prvopisem potvrzuje Blanka Sládková 
  

 

K pochybení v určení řádně zvoleného kandidáta došlo v důsledku chyby v počtech, proto soud 
postupoval podle § 54 odst. 4 s. ř. s., podle kterého takové pochybení formou opravného 
usnesení opraví předseda senátu.     

Poučení: 

Proti tomuto usnesení není řádný opravný prostředek přípustný. 

 
Krajský soud v Českých Budějovicích dne 25. října 2018 
 
JUDr. Věra Balejová v. r. 
předsedkyně senátu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




