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ROZHODNUTÍ
Ministerstvo vnitra projednalo podle ust. § 26 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta
republiky), kandidátní listinu kandidátky na funkci prezidenta republiky
paní Mgr. Jindřišky N A Z A R S K É, kterou navrhla občanka paní Mgr. Jindřiška
Nazarská, trvale bytem Lčovice 8, Čkyně, pro volbu prezidenta republiky, konanou
ve dnech 11. a 12. ledna 2013, a rozhodlo takto:
Podle ust. § 26 odst. 2 písm. c) a d) zákona o volbě prezidenta republiky,
s odkazem na ust. § 25 odst. 3 tohoto zákona, o d m í t á kandidátní listinu
kandidátky na funkci prezidenta republiky paní Mgr. Jindřišky NAZARSKÉ,
rok narození 1965, trvale bytem Lčovice 8, Čkyně.
Odůvodnění
Kandidátní listinu podala jako navrhující občanka paní Mgr. Jindřiška
Nazarská, trvale bytem Lčovice 8, Čkyně dne 5. listopadu 2012. Tímto dnem bylo
zahájeno řízení o registraci kandidátní listiny pro volbu prezidenta republiky, která se
koná ve dnech 11. a 12. ledna 2013. Navrhující občanka, která je v tomto případě
zároveň kandidátkou na funkci prezidenta republiky, nemá zmocněnce a činí úkony
ve volebních věcech podle ust. § 22 odst. 2 zákona o volbě prezidenta republiky
sama. Oznámení o zahájení řízení o registraci kandidátní listiny včetně Protokolu
o převzetí kandidátní listiny pro volbu prezidenta republiky bylo navrhující občance
zasláno dne 5. listopadu 2012.
Ministerstvo vnitra přezkoumalo podle ust. § 26 odst. 1 zákona o volbě
prezidenta republiky ve lhůtě od 6. listopadu do 12. listopadu 2012 kandidátní listinu
kandidátky na funkci prezidenta republiky paní Mgr. Jindřišky Nazarské.
Kandidátka na funkci prezidenta republiky splňuje podmínky volitelnosti.
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Dle ustanovení § 23 odst. 1 a 3 zákona o volbě prezidenta republiky je každý
kandidát na funkci prezidenta republiky povinen ke dni podání kandidátní listiny zřídit
volební výbor, který má nejméně 3 a nejvýše 5 členů. Člen volebního výboru musí
být označen na kandidátní listině a podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona o volbě
prezidenta republiky musí být u něho uvedeno jméno a příjmení, datum narození,
adresa místa trvalého pobytu a podpis.
Náležitosti kandidátní listiny upravuje ust. § 25 zákona o volbě prezidenta
republiky s tím, že je třeba mimo jiné na kandidátní listině uvést datum narození
navrhujícího občana, na prohlášení kandidáta adresu místa trvalého pobytu a datum
narození. Zároveň je třeba připojit potvrzení o zřízení volebního účtu včetně
bankovního spojení a o finančních prostředcích převedených na volební účet.
V souladu s ust. § 25 odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky, podává-li
kandidátní listinu navrhující občan, připojí ke kandidátní listině petici podepsanou
alespoň 50000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky. Zákon o volbě
prezidenta republiky stanoví náležitosti záhlaví petice a údaje uváděné u každého
petenta-občana.
V rámci přezkoumání kandidátní listiny Ministerstvo vnitra zjistilo, že
na kandidátní listině podané navrhující občankou paní Mgr. Jindřiškou Nazarskou
chybí datum narození navrhujícího občana, dále jméno a příjmení a datum narození
členů volebního výboru s uvedením adresy místa jejich trvalého pobytu a jejich
podpis. Na vlastnoručně podepsaném prohlášení kandidátky chybí údaj o adrese
místa jejího trvalého pobytu a datum narození. Ke kandidátní listině nebylo přiloženo
potvrzení o zřízení volebního účtu včetně bankovního spojení a údaje o finančních
prostředcích převedených na volební účet.
Ke kandidátní listině byla přiložena 1 petiční role a 158 petičních archů; petiční
arch č. 6 až 158 neobsahuje žádný záznam. Petiční role obsahuje 22 podpisů
občanů, petiční archy 38 podpisů občanů, celkem pouze 60 podpisů občanů.
O všech zjištěných skutečnostech byla navrhující občance dne
13. listopadu 2012 zaslána výzva k odstranění závad na kandidátní listině pro volbu
prezidenta republiky. Dne 22. listopadu 2012 byla kandidátní listina doplněna
o chybějící údaje na kandidátní listině, tj. věk ke druhému dni volby prezidenta
republiky, datum narození navrhující občanky, jména a příjmení a data narození
členů volebního výboru s uvedením adresy místa jejich trvalého pobytu a jejich
podpisy, prohlášení kandidátky bylo dále doplněno o adresu místa jejího trvalého
pobytu a datum narození. Ke kandidátní listině bylo dále přiloženo potvrzení o zřízení
účtu včetně bankovního spojení a poštovní poukázka vypovídající o vkladu 100 Kč
na tento účet. Téhož dne bylo navrhující občance zasláno Potvrzení o dodání
materiálů doplňujících kandidátní listinu. Vady vztahující se ke kandidátní listině,
volebnímu výboru a zřízení volebního účtu byly na základě výzvy ve lhůtě podle § 26
odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky navrhující občankou odstraněny.
Nebyl doložen údaj o finančních prostředcích převedených na volební účet.
Zároveň nebyla splněna zákonná podmínka vztahující se k minimálnímu počtu
alespoň 50000 občanů podepsaných na předložené petici.
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Vzhledem k těmto skutečnostem rozhodlo Ministerstvo vnitra způsobem
uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se může navrhující občanka, která kandidátní
listinu pro volbu prezidenta republiky v roce 2013 podala a zároveň kandidátka,
uvedená na kandidátní listině, do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat
ochrany u Nejvyššího správního soudu, Moravské náměstí 6, 657 40 Brno (ust. § 65
odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky) s tím, že návrh musí být soudu doručen
nejpozději poslední den uvedené lhůty do 16.00 hodin. Za doručené se rozhodnutí
považuje podle ust. § 26 odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky třetím dnem
ode dne jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní volební
komise, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.

JUDr. Václav Henych
ředitel odboru
podepsáno elektronicky

otisk úředního razítka

Rozdělovník:
Navrhující občanka a zároveň kandidátka
Mgr. Jindřiška Nazarská

Vyvěšeno na úřední desce dne 23. listopadu 2012
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