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Poskytnutí požadovaných informací
Odbor voleb Ministerstva vnitra obdržel Vaši žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
K Vašim jednotlivým dotazům v součinnosti s odborem bezpečnostní politiky
sdělujeme:
1. Která oprávněná úřední osoba je autorem Informace k ePetici, titul, jméno,
příjmení, služební zařazení v rámci organizační struktury MV ČR, její dosažené
vzdělání, praxe v oboru a platové zařazení.
Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec, ředitel odboru voleb Ministerstva vnitra, vysokoškolské
vzdělání v magisterském studijním programu - právnická fakulta a pedagogická
fakulta Univerzity Karlovy, praxe v oboru od roku 2012 (vizte též životopis ředitele
odboru voleb na Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec - Ministerstvo vnitra České republiky
(mvcr.cz)), 15. platová třída.
2. Z jakého důvodu uvádí MV ČR na portálu veřejné správy právně irelevantní
informaci, kdy je vázáno pravidlem secundum et intra legem, aniž by zákaz
nemožnosti využití ePetice řádně odůvodnila zákonem, či nálezem Ústavního
soudu ČR (v judikatuře)?
Nástroj ePetice v Portálu občana není určen pro sběr podpisů na podporu
kandidatury ve volbách (volby do zastupitelstev obcí, volby do Senátu, volba
prezidenta republiky), ani pro sběr podpisů na podporu registrace (vzniku) politické
strany nebo politického hnutí. Toto upozornění, které je v nástroji ePetice výslovně
uvedeno v záhlaví u vytvoření petice, vychází z toho, že nástroj ePetice v Portálu
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občana vznikl na základě novely1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
pro sestavování elektronické petice, opatření podpisů občanů pod ni a doručení
petice státnímu orgánu, kdy každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se
na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného
společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů.
Petice na podporu kandidatury ve volbách není peticí podle zákona o právu petičním,
ale speciálním institutem podle příslušných volebních zákonů. I z důvodové zprávy
k návrhu petičního zákona je zřejmé, že se výslovně připouští možnost využití
nástroje nad rámec petičního zákona jen k realizaci petičního práva občanů
obcí/krajů vůči orgánům územní samosprávy v oblasti samostatné působnosti.
Rozdílnost postupů podle volebních zákonů a zákona o právu petičním aprobovaly
i správní soudy (např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne
13. prosince 2012, č. j Vol 6/2012 - 28).
„Podpisy“ sesbírané prostřednictvím nástroje ePetice a připojené ke kandidátní listině
nemohou být při posuzování splnění podmínek pro registraci kandidátní listiny
započítány, neboť neobsahují všechny údaje, které u podpisu petenta vyžaduje
volební zákon2. Obdobné platí pro podpisy sbírané na podporu založení politické
strany nebo politického hnutí podle zákona o sdružování v politických stranách
a v politických hnutích3 a pro podpisy na podporu konání místního referenda podle
zákona o místním referendu4.
3. Jaké má postavení v rámci MV ČR útvar pro extrémismus a hybridní hrozby,
konkrétně řešící údajnou tzv. předsudečnou nenávist, název, struktura, počet
úředníků, platové zařazení, dosažené vzdělání, odborná způsobilost,
bezpečnostní prověrka.
Oddělení Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (od 1. 7. 2022 oddělení
Centrum proti hybridním hrozbám – problematika terorismu je převedena do oddělení
krizového řízení odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra) je součásti odboru
bezpečnostní politiky, a problematika extremismu je průřezovou agendou, primárně
však rovněž spadá pod oddělení krizového řízení.
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V další části dotazu Vás odkazujeme na odpověď č. j. MV-101359-2/OBP-2020
na Vaši žádost o informaci z r. 2020 (zejména dotazy č. 3 a 4), která je rovněž
zveřejněna
na
https://www.mvcr.cz/clanek/poskytnuti-informace-predsudecnanenavist.aspx.
4. Jaký eviduje MV ČR materiál, statistiku či odborný tým proti porušování
lidských a občanských práv v ČR?
Problematika ochrany lidských práv je v gesci Úřadu vlády ČR, který doporučujeme
oslovit. V rámci působnosti MV jde o problematiku průřezovou a každý odbor se jí
věnuje tak, jak se do jeho činnosti promítá.
5. Otázka, zda existuje specializovaný tým v gesci MV ČR na trestnou činnost
úředníků, konkrétně k šetření trestných činů dle §§ 329 a 330 Trestního
zákoníku a zda za posledních třicet let v souladu s těmito paragrafy byl někdo
stíhán a odsouzen.
Ministerstvo vnitra není orgánem činným v trestním řízení, trestní řízení nevede, ani
tak činit nesmí. To je rolí státního zastupitelství (příp. kriminální policie pod dozorem
státního zástupce), a poté soudu. V případě zájmu o statistiky doporučujeme obrátit
se na Ministerstvo spravedlnosti nebo na Policejní prezídium.

Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
ředitel odboru
v z. Mgr. Petr Šťastný

Vyřizuje: JUDr. Lucie Fišarová
vrchní ministerský rada
tel. č.:
974 817 361
e-mail:
volby@mvcr.cz
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