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Prostřednictvím systému datových schránek
Poskytnutí informace k podepisování petice na podporu kandidatury ve volbě
prezidenta republiky
Odbor voleb Ministerstva vnitra obdržel Vaši žádost o informaci podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
která se týká práva podpořit svým podpisem petici na podporu kandidatury ve volbě
prezidenta republiky.
Otázka zní: Proč a na základě jakého zákonného postupu je osobám
s volebním právem, avšak současně osobám ve výkonu trestu odnětí svobody
Vězeňskou službou ČR upíráno právo podepsat předmětnou petici (či vězněné
osobě sdělit č. jejího OP), a to tím spíš, když je ona petice ze Zákona o volbě
prezidenta republiky; z. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky povinnou
přílohou ke kandidátní listině, podávané k registraci ministerstvu vnitra, a de
facto je tak součástí celé volby prezidenta.
K žádosti o informaci sdělujeme:
Občanem oprávněným volit prezidenta republiky je volič, kterým se podle § 4
zákona o volbě prezidenta republiky rozumí občan České republiky, který alespoň
druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta
může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta
dosáhl věku 18 let. Překážkou v právu volit je zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidí, nebo omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva. Právo volit však nezakládá automatický a neomezený nárok
oslovovat voliče s žádostí o podpis petice na podporu občanských kandidátů, či
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voličům aktivně vyhledat a podpořit svým podpisem (a uvedením dalších údajů)
kandidaturu konkrétního uchazeče na post prezidenta republiky. Tyto aktivity
související s volbami je tak nutno realizovat v souladu s právními předpisy
dopadajícími na konkrétní situaci a postavení sběratele podpisu a petenta.
Např. není možné s odkazem na volební zákon zastavit provoz na pražské
magistrále a oslovovat řidiče v jejich vozech, neboť takový přístup by zcela jistě
narážel na předpisy v oblasti dopravy. Obdobné je to v situaci osob, které se
nacházejí ve výkonu trestu odnětí svobody.
Zákon o volbě prezidenta republiky nevylučuje z podepisování petic na podporu
kandidatury ve volbě prezidenta republiky osoby ve výkonu trestu odnětí svobody.
Takové omezení výslovně nevyplývá ani ze zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu
odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Při dodržení ustanovení zákona o výkonu trestu odnětí svobody
a vnitřního řádu věznice tak může vězněná osoba podepsat petici na podporu
kandidatury a k tomu účelu by jí také mělo být umožněno zjistit číslo svého
občanského průkazu (např. tedy osoba oprávněná k návštěvě vězně může
vězněnému předložit podpisovou listinu k vyplnění údajů a podpisu).
Dodáváme, že k podpisu petice na podporu kandidatury ve volbě prezidenta
republiky není nezbytný osobní kontakt s osobou, která se na sběru podpisů podílí.
Podpis na petičním archu lze tomu, kdo kandidáta navrhuje, zaslat také poštou
a petiční arch může obsahovat i jen jeden podpis. Je nám známo, že některé osoby,
které oznámily, že hodlají kandidovat v nadcházející volbě prezidenta republiky, resp.
jejich navrhující občané, již zpřístupnily na svých internetových stránkách petiční
archy, které si lze vytisknout, vyplnit a v listinné podobě odeslat.
Závěrem uvádíme, že Ministerstvu vnitra není známa žádná stížnost konkrétní
osoby ve výkonu trestu ve smyslu Vaší žádosti.
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