
Informace o případných podaných návrzích na neplatnost voleb nebo hlasování 
(praxe u jednotlivých krajských soudů) 

 
(Informace od jednotlivých soudů, dostupné MV, stav k 3. říjnu 2022) 

 
 

 Níže uvedená informace obsahuje přehled o tom, jak jednotlivé krajské správní 
soudy zveřejňují údaje o podaných návrzích na neplatnost voleb, hlasování či 
na neplatnost volby kandidáta, podaných ve vztahu ke komunálním volbám 
konaným 23. a 24. září 2022. 
 

 Samotná rozhodnutí soudů, která budou o volebních návrzích následně vydána, 
jsou zveřejňována na úředních deskách jednotlivých soudů, kde se s nimi lze 
seznámit (§ 93 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění 
pozdějších předpisů). Odkazy na úřední desky zveřejňované způsobem 
umožňujícím dálkový přístup jsou uvedeny u kontaktů na jednotlivé krajské 
správní soudy. 

 
 
1. Městský soud v Praze 
       

Spálená 2 
Praha 2 112 16 
Tel: 221 931 111 
E-mail: podatelna@msoud.pha.justice.cz 
Webová stránka: https://www.justice.cz/web/mestsky-soud-v-praze/ 
Datová schránka: snkabbm 
Elektronická adresa úřední desky:  
https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=201000&s=a#OST 
https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=201000&s=a#Ca  

 
 

 Na úřední desce soudu je zřízena speciální rubrika „Ostatní“, obsahující seznam 
podaných návrhů podle § 60 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Přímý odkaz je dostupný na  
https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=201000&s=a#OST 

 Doplňující informace jsou dostupné na  
https://www.justice.cz/web/mestsky-soud-v-praze/ 

 
 
 
2. Krajský soud v Praze 

 
Nám. Kinských 5 
Praha 5 150 75 
Tel: 257 005 111 
E-mail: podatelna@ksoud.pha.justice.cz 
Webová stránka: https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-praze/ 

mailto:podatelna@msoud.pha.justice.cz
https://www.justice.cz/web/mestsky-soud-v-praze/
https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=201000&s=a#OST
https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=201000&s=a#Ca
https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=201000&s=a#OST
https://www.justice.cz/web/mestsky-soud-v-praze/
mailto:podatelna@ksoud.pha.justice.cz
https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-praze/


Datová schránka: hvbabbq  
Elektronická adresa úřední desky: 
https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=202000&s=a#Ca 

 
 Informace o způsobu zveřejňování přehledů volebních návrhů zveřejnil soud na 

své webové stránce - https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-praze/. 
 Z něj vyplývá, že seznam obcí, v nichž byl volební výsledek napaden, bude po 

skončení lhůty k podání návrhů (7. 10. 2022, 16:00) přiložen k oznámení soudu 
(včetně spisových značek zahájených řízení a označení dotčených obcí) a bude 
zveřejněn na https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-praze/. 

 
 
 
3. Krajský soud v Plzni 

 
Veleslavínova 40 
Plzeň 306 17 
Tel: 377 868 121, 377 868 888 
Fax: 377 868 000 
E-mail: podatelna@ksoud.plz.justice.cz 
Webová stránka: https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-plzni/ 
Datová schránka: yaraba4 
Elektronická adresa úřední desky:  
https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=204000&s=a#Ca  

 
 Podle informace zveřejněné na webové stránce soudu 

(https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-plzni/; 
https://infodeska.justice.cz/soubor.aspx?souborid=7976650) tento soud po 
uplynutí zákonné lhůty pro podání návrhů na neplatnost voleb (7. října 2022 
v 16:00 hod.) zveřejní seznam obcí v obvodu své působnosti, u kterých byly 
napadeny výsledky voleb, na úřední desce a na internetových stránkách soudu. 

 
 
 
4. Krajský soud v Ústí nad Labem 
 

Národního odboje 1274 
Ústí nad Labem 50 400 92 
Tel: 477 047 111 
Fax: 477 047 188 
E-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz 
Webová stránka: https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-usti-nad-labem/  
Datová schránka: phgaba8 
Elektronická adresa úřední desky:  
https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=205000&s=a#Ca 
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 Krajský soud zveřejňuje na své webové stránce v sekci „Různé“ (a podkategorie 
„Volby“) přehledy o podaných návrzích. Internetová stránka s těmito 
informacemi je dostupná na odkazu: 

 https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-usti-nad-
labem/ruzne?clanek=volby-usti-nad-labem 
 

 
 
 
5. Krajský soud v Českých Budějovicích 
 

Zátkovo nábřeží 2 
České Budějovice 370 84 
Tel: 389 018 111 
Fax: 389 018 500 
E-mail: podatelna@ksoud.cbu.justice.cz 
Webová stránka:  
https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-ceskych-budejovicich/  
Datová schránka: 832abay 
Elektronická adresa úřední desky:  
https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=203000&s=a#Ca    

 
 

 Podle informace zveřejněné soudem (https://infodeska.justice.cz/ 
vyveseni.aspx?vyveseniid=7817962) zveřejní soud po uplynutí zákonné lhůty 
pro podání návrhů na neplatnost voleb (7. října 2022 v 16:00 hod.) na úřední 
desce v sekci „Správní soudnictví“ 
(https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=203000&s=a#Ca) seznam 
obcí v obvodu své působnosti, u kterých byly napadeny výsledky voleb. 

 
 
 
 
6. Krajský soud v Hradci Králové 
 

Československé armády 218 
Hradec Králové 500 03 
Tel: +420 498 016 111 
Fax: +420 495 514 021 
E-mail: podatelna@ksoud.hrk.justice.cz 
Webová stránka: https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-hradci-kralove/  
Datová schránka:  ep7abae 
Elektronická adresa úřední desky:  
https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=206000&s=a#Ca  
 
 
 Informace o způsobu informování o podaných volebních návrzích nebyla soudem 

zveřejněna, je proto nutné sledovat dokumenty publikované na úřední desce 
soudu, resp. kontaktovat soud s individuálním dotazem. 
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7. Krajský soud v Brně 
 

Rooseveltova 16 
Brno 601 95 
Tel: 546 511 111 
Fax: 546 513 362 
E-mail: podatelna@ksoud.brn.justice.cz 
Webová stránka: https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-brne/  
Datová schránka: 5wwaa9j 
Elektronická adresa úřední desky:  
https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=207000&s=a#Ca 
 
 
 Přehled podaných návrhů zveřejňuje soud na své webové stránce 

(https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-brne/) skrze odkaz na této stránce 
uvedený a dále na úřední desce soudu v rubrice správní soudnictví 
(https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=207000&s=a#Ca).  

 
 
 
8. Krajský soud v Ostravě 
 

Havlíčkovo nábř. č. 34 
Ostrava 728 81 
Tel: 596 153 222 
Fax: 596 153 
E-mail:podatelna@ksoud.ova.justice.cz 

      Webová stránka: https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-ostrave/  
Datová schránka:  
Elektronická adresa úřední desky:  

      https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=208000&s=a#Ca  
 
 

 Krajský soud zveřejňuje seznam podaných návrhů na své internetové stránce 
v rubrice „Základní informace“ (https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-
ostrave/zakladni-informace).  
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