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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), ve znění pozdějších předpisů, kandidátní listinu kandidáta na funkci
prezidenta republiky pana RNDr. Jiřího H Y N K A, kterého navrhli poslanci Augustin
Karel Andrle Sylor, Miloš Babiš, Stanislav Berkovec, Milan Brázdil, Marek Černoch,
Karel Černý, Pavel Čihák, Ivana Dobešová, Josef Hájek, Jana Hnyková, Radim
Holeček, Václav Horáček, Bohuslav Chalupa, Jiří Junek, David Kádner, Václav
Klučka, Jiří Koskuba, Martin Lank, Alena Nohavová, Pavel Ploc, Antonín Seďa,
Martin Sedlář, Jiří Skalický, Zdeněk Soukup, Zuzana Šánová, Jiří Štětina, Helena
Válková, Roman Váňa, Ladislav Velebný, prostřednictvím své zmocněnkyně paní
Elišky Hynkové, trvale bytem Plavecká 947, 252 42 Jesenice, pro volbu prezidenta
republiky, konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, a rozhodlo takto:
Podle ust. § 26 odst. 2 zákona o volbě prezidenta republiky r e g i s t r u j e
kandidátní listinu kandidáta na funkci prezidenta republiky
pana RNDr. Jiřího H Y N K A
rok narození 1960, trvale bytem Plavecká 947, Jesenice, 252 42.
Odůvodnění
Kandidátní listinu podali navrhující poslanci prostřednictvím své zmocněnkyně
paní Elišky Hynkové dne 16. října 2017. Tímto dnem bylo zahájeno řízení o registraci
kandidátní listiny pro volbu prezidenta republiky, která se koná ve dnech
12. a 13. ledna 2018. Oznámení o zahájení řízení o registraci kandidátní listiny
včetně Protokolu o převzetí kandidátní listiny pro volbu prezidenta republiky bylo
téhož dne předáno zmocněnkyní. Dne 26. října 2017 byly ke kandidátní listině
prostřednictvím zmocněnkyně dodány podpisy dalších osmi poslanců.
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Ministerstvo vnitra přezkoumalo podle ust. § 26 odst. 1 zákona o volbě
prezidenta republiky kandidátní listinu kandidáta na funkci prezidenta pana RNDr.
Jiřího Hynka.
Vzhledem k tomu, že kandidátní listina byla podána v souladu s ust. § 21
zákona o volbě prezidenta republiky, obsahuje včetně přílohy náležitosti podle
ust. § 25 odst. 1 a 2 zákona o volbě prezidenta republiky a kandidát splňuje
podmínky volitelnosti, rozhodlo Ministerstvo vnitra způsobem uvedeným ve výroku
tohoto rozhodnutí.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se mohou navrhující poslanci, navrhující senátoři
a navrhující občan, kteří podali kandidátní listinu pro volbu prezidenta republiky
v roce 2018, do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Nejvyššího
správního soudu, Moravské náměstí 6, 657 40 Brno (ust. § 65 odst. 2 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 1634/3, 140 21 Praha 4.

JUDr. Václav Henych
ředitel odboru
otisk úředního razítka
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