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Ochrana osobních údajů při sběru podpisů na petiční archy pro prezidentské
volby - vyřízení žádosti o poskytnutí informace
Odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra obdržel dne 10. února 2017 Vaši
žádost o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), vztahující se ke sběru
podpisů na petiční archy pro prezidentské volby v roce 2018, zejména, jde-li
o ochranu osobních údajů.
Úvodem upřesňujeme, že Vámi zmiňovaná změna zákona č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta
republiky), ve znění pozdějších předpisů, podle níž součástí petičních archů
na podporu kandidatury je také číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, je
dosud projednávána v Parlamentu. Dne 13. ledna 2017 byl návrh zákona, kterým se
mění volební zákony a některé další zákony, schválen v Poslanecké sněmovně
ve třetím čtení (sněmovní tisk 899) a 13. února 2017 byl doručen Senátu (senátní tisk
49).
K otázce obsažené ad 1. sdělujeme, že Ministerstvo vnitra plánuje, obdobně
jako před prezidentskou volbou v roce 2013, zveřejnit vzor petice na podporu
kandidatury kandidáta na prezidenta. Vzor bude zveřejněn na internetových
stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) pod odkazem „VOLBY“ – „Volba
prezidenta republiky“.
Ke zveřejnění dojde po ukončení legislativního procesu k výše uvedenému
návrhu zákona.
Bude-li v zákoně o volbě prezidenta republiky schválena změna náležitostí
petice na podporu kandidatury kandidáta na prezidenta, je připraven také návrh
novely prováděcí vyhlášky (vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění vyhlášky č. 452/2013 Sb.),
který promítne se stejnou účinností změny i do vzoru petice, který je přílohou
vyhlášky.
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Žádost o informace k otázkám ad 2., 3. a 4. se v souladu s § 14 odst. 5
písm. c) InfZ odkládá, neboť požadované informace se nevztahují k působnosti
Ministerstva vnitra.
Zákon o volbě prezidenta republiky neupravuje způsob, jakým mají kandidáti,
kteří budou ke své kandidátní listině přikládat petici na podporu své kandidatury,
sbírat podpisy na petici. Jde-li o ochranu osobních údajů obsažených na petici,
je třeba při jejich zpracování postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“). Konzultace v oblasti ochrany osobních
údajů poskytuje Úřad pro ochranu osobních údajů (§ 29 odst. 1 písm. h) zákona
č. 101/2000 Sb.), který je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních
údajů (§ 2 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.).
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