Tisková zpráva 8. ledna 2018

Volební komise nenechala volit člověka se zdravotním postižením,
důvodem je neinformovanost
Praha, 8. ledna 2018 – 41letému muži z Prahy 9 nebylo okrskovou volební komisí umožněno volit
v posledních parlamentních volbách kvůli jeho částečnému omezení ve svéprávnosti. Členové
volební komise nevěděli, že podle loňského stanoviska Nejvyššího soudu má právo účastnit
se voleb, když nemá omezení volebního práva výslovně uvedené ve výroku rozsudku.
Ivan je omezen ve svéprávnosti z důvodu lehkého mentálního postižení od roku 1998 (tehdy
„omezen ve způsobilosti k právním úkonům“). Při pravidelném přezkoumání jeho svéprávnosti podle
nového občanského zákoníku v roce 2016 mu však soud v odůvodnění mimo jiné uvedl, že „…není
schopen vykonávat volební právo“. To zmátlo Ivana i jeho matku. Sami pro jistotu upozornili volební
komisi na tuto skutečnost a ta nebyla o nedostatečnosti tohoto odůvodnění v rozsudku poučena
a nenechala Ivana volit, ačkoliv na to měl právo.




V ČR je soudem omezeno ve svéprávnosti přes 35 000 osob, z nichž menší část je omezena také
ve volebním právu.
Podstatný je v těchto případech samotný výrok rozsudku, nikoli text v jeho odůvodnění.
Ivan nemá ve výroku rozsudku omezení volebního práva uvedeno, může tedy volit.

Ivan sám se o politiku zajímá a v minulosti se pravidelně voleb účastnil. Při loňských volbách tedy
hodil symbolicky do urny alespoň zneplatněný volební lístek. Teď se blíží prezidentské volby a Ivan
už díky informacím od Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR ví, že volit může
a k volbám půjde a bude volební komisi dokazovat svoje právo volit prostřednictvím níže uvedených
dokumentů.
Camille Latimier, ředitelka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením: „ Ivanova situace
ukazuje absurditu principu omezení volebního práva. Ivan se nemohl letos zúčastnit volby a bohužel
se cítil jako občan druhé kategorie. Je třeba povědomí o této problematice rozšířit, aby nedocházelo
k podobným nedopatřením a občanům se zdravotním postižením nebyla upírána základní občanská
práva.“
Kontakty:
Camille Latimier, ředitelka SPMP ČR, z. s., camille.latimier@spmpcr.cz, tel: 605 043 315.
Jana Stejskalová, SPMP ČR, z. s., jana.stejskalova@spmpcr.cz, tel: 774 477 911.
Poznámky:
Tisková zpráva Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2017 se stanoviskem NS je ZDE.
Metodika Ministerstva vnitra, která reaguje na stanovisko NS, je ke stažení ZDE.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z. s. pomáhá těmto lidem a jejich blízkým
v uplatňování jejich práv a ve zlepšení podmínek pro jejich život ve společnosti.

