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Sdělení k žádosti 15. 2. 2021
Ministerstvo vnitra obdrželo dne 15. 2. 2021 Vaši žádost podanou dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve
které se v souvislosti s opatřeními přijatými v souvislosti s pandemickou situací
dotazujete, zda jsou osoby starší 70 let považovány za nesvéprávné osoby, zda lze
od seniora staršího 70 let spravedlivě požadovat, aby se v každém okamžiku
předvídatelným způsobem orientoval v právním prostředí České republiky, jaká jsou
práva seniorního účastníka soudního řízení v současné pandemické situaci, a jak lze
rozumět konkrétním ustanovením ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti o jednacím
řádu pro okresní a krajské soudy a usnesení vlády č. 56 a jaký je charakter doporučení
Ministerstva spravedlnosti ze dne 26. 12. 2020. Dále požadujete informaci o testu
proporcionality, který Vláda ČR provede k otázce práv účastníka soudních řízení na
vzdálený přístup ke spisu, z jakého důvodu Vláda ČR nepředložila návrh právního
předpisu, který by problematiku vzdáleného přístupu do soudních spisů řešil a kolik
peněz vynaložila Vláda ČR k zajištění plné funkčnosti systému eGovernmentu.
K uvedenému Vám sdělujeme, že občan České republiky starší 70 let není
považován za nesvéprávného, pokud tak nerozhodl příslušný soud. Od jakékoliv
osoby pak je třeba požadovat, aby byla seznámena s platnými právními předpisy,
neboť taková skutečnost je základem pro fungování práva ve společnosti, byť
chápeme, že v současné době, v níž dochází k enormní proliferaci právních předpisů,
je tato skutečnost pro řadu spoluobčanů hůře realizovatelná. Věříme však, že uvedená
skutečnost je brána v úvahu při případném posouzení právní odpovědnosti za
porušení předpisu příslušnými orgány.
Současně si Vás dovolujeme upozornit, že nákladovost systémů eGovernmentu
v České republice je stanovena v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol státního
rozpočtu a dalších veřejných rozpočtů a Ministerstvo vnitra disponuje pouze údaji, za
rozpočtovou kapitolu 314, která se vztahuje k jeho působnosti. Bližší informace o ní
naleznete
na
https://monitor.statnipokladna.cz/ucetnijednotka/00007064/prehled?rad=t&obdobi=2011. Nad rámec působnosti Ministerstva
vnitra si dovolujeme připojit odkaz veřejně dostupnou zprávu Nejvyššího kontrolního
úřadu, která se dané problematiky týká a kterou naleznete na
https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/navzdory-velkym-investicim-statu-se1

rozvoj-egovernmentu-posouva-jen-pomalu--brzdi-jej-pomala-zmena-legislativy-iroztristenost-id10940/
Ve zbytku Vaši žádost dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.
odkládáme, neboť Ministerstvo vnitra požadovanými informacemi nedisponuje a ani
se nevztahují k jeho působnosti, ale působnosti Ministerstva spravedlnosti a Úřadu
Vlády ČR, jak vyplývá ze zákona č. 2/1969 Sb. Se svými dotazy se můžete obrátit na
výše uvedené instituce, nicméně si dovolujeme upozornit, že podle § 2 odst. 4 cit.
zákona se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací.
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