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V. 
Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 

ve znění pozdějších ústavních zákonů 
 

Návrh ústavního zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 19. února 2016 s termínem pro zaslání připomínek do 18. 
března 2016. Zásadní připomínky uplatnilo 7 připomínkových míst. Návrh je předkládán bez rozporu. 
 

Autor Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo zahraničních věcí Doporučující připomínky 

1/ V obecné části důvodové zprávy (část I.), např. 
v bodě 4, považuje MZV za vhodné doplnit informaci, 
že navrhovaný počet podpisů na petici na podporu 
kandidatury na funkci prezidenta republiky je 
v souladu s  Kodexem dobré praxe ve volebních 
otázkách (Code of Good Praktice in Electoral 
Matters), který v roce 2002 schválila Evropská komise 
pro demokracii prostřednictvím práva. Podle čl. 1.3.ii 
Kodexu by požadovaný počet těchto podpisů neměl 
překračovat 1 % voličů v daném volebním obvodu; v 
případě České republiky by tedy neměl být vyšší než 
cca 85 000, což jak stávající, tak navrhovaná právní 
úprava splňuje. 
 
2/ V obecné části důvodové zprávy (část I.), v bodě 5. 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s  
mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 
vázána, MZV doporučuje neuvádět Všeobecnou 
deklaraci lidských práv, protože tento dokument není 
mezinárodní smlouvou. Dále doporučuje odůvodnit 
tvrzený soulad navrhované právní úpravy s  
Mezinárodním paktem o občanských a politických 
právech a s  Dodatkovým protokolem k  Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních svobod. Z  
důvodové zprávy by totiž mělo být zřejmé, zda se tyto 
smlouvy (zejména pak Dodatkový protokol a 
judikatura Evropského soudu pro lidská práva k němu) 

 
Připomínka byla vzata na vědomí a důvodová zpráva 
bude v uvedeném smyslu doplněna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně; odkaz na Všeobecnou deklaraci 
lidských práv bude vypuštěn.  
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nějak dotýkají otázky počtu podpisů na petici 
k podpoře kandidatury na funkci prezidenta republiky.   
 

Ministerstvo zdravotnictví Doporučující připomínka 
Ministerstvo zdravotnictví doporučuje zvolit postup 
podle varianty I, tj. změnu Ústavy uvedenou v čl. I 
nezavádět.  
 
Odůvodnění: 
       V otázce úpravy způsobu ověření podpisu občana 
na petici, který podporuje kandidaturu kandidáta na 
prezidenta republiky uvedeného na kandidátní listině, 
doporučujeme přijmout úpravu zákona o volbě 
prezidenta republiky podle varianty I. Tato varianta 
není spojena se změnou Ústavy.  

 
Připomínka byla vzata na vědomí. 
O stanovisku jednotlivých resortů bude vláda 
informována ve vypořádání připomínek a v předkládací 
zprávě. 
 

Ministerstvo spravedlnosti Zásadní připomínka 
K volbě předložených variant  

Konstatujeme, že s přihlédnutím k navrženým 
změnám zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě 
prezidenta republiky),  
ve znění pozdějších předpisů, obsaženým v návrhu 
zákona, kterým se mění volební zákony, nelze 
považovat ani jednu z navržených variant za optimální 
a zcela řešící jimi sledované problémy. 

Ve vztahu k variantě I v prvé řadě 
upozorňujeme, že tato adekvátním způsobem 
nereflektuje Ústavním soudem tvrzenou existenci 
mezery v zákoně o volbě prezidenta republiky, 
spočívající v absenci „skutečného, nezaměnitelného a 
individualizovaného projevu vůle petenta, tj. ověření 
pravosti jeho podpisu …“ (bod č. 67 nálezu Pl. ÚS 
27/12 ze dne 7. 1. 2013). Jak z právě citovaného 
vyplývá, Ústavní soud spojuje ověření projevu vůle 
petenta s ověřením pravosti jeho podpisu, a nikoliv 
s uvedením dalších identifikačních údajů petenta. 
Návrh, spočívající toliko ve stanovení dalšího 

 
Vysvětleno. Návrh bude vládě předložen s oběma 
variantami a volbu varianty provede vláda (každá 
varianta má výhody i nevýhody; účelem návrhu zákona 
je snaha zohlednit závěry nálezu Ústavního soudu 
k prezidentské volbě; o názorech jednotlivých resortů 
bude vláda informována ve vypořádání připomínek a 
agregovaně v předkládací zprávě). 
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identifikačního údaje, jenž bude muset petent 
v petičním archu vyplňovat, proto nelze považovat za 
způsobilý k řešení Ústavním soudem konstatované 
mezery v zákoně.     

S ohledem na konkrétní identifikátory, jež by 
měly být napříště v petičních arších uváděny, tj. 
k číslu občanského průkazu, resp. číslu cestovního 
dokladu, navíc podotýkáme, že uvádění právě těchto 
identifikátorů nejenže nelze považovat za dostatečné 
pro prokázání totožnosti petenta, nýbrž taktéž za 
možný zásah do petentova práva na soukromí. 
Přestože jsme si vědomi závěrů Ústavního soudu o 
dopadech zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, na nakládání s osobními údaji 
petentů (viz bod 55 shora citovaného nálezu), máme 
za to, že podmínka uvedení shora citovaných 
identifikačních údajů může negativně ovlivňovat 
odhodlání občanů podpořit některého z uchazečů o 
kandidaturu na úřad prezidenta republiky. Nelze 
přitom tvrdit, že by uvedení právě těchto 
identifikačních údajů mohlo účinně zamezovat 
podvodnému navyšování počtu petentů, jelikož 
znalost těchto údajů nelze považovat za natolik 
exkluzivní, aby tato vylučovala možnost podvodného 
nakládání s nimi.  

Oproti variantě I varianta II bezpochyby 
„vyplňuje“ shora uvedenou zákonnou mezeru. Ani 
tuto variantu však nelze považovat bez dalšího za 
vhodnou. Ve vztahu k určení nového minimálního 
počtu petentů je třeba konstatovat, že důvodová 
zpráva obsahuje toliko obecné konstatování, že se 
podpora 8 000 petentů „jeví jako přiměřená a je 
inspirována v Rakousku“. Přestože se plně 
ztotožňujeme s názorem, podle něhož je určení 
konkrétní hranice Parlamentem ČR výrazem ústavního 
principu parlamentní formy vlády (viz bod 53 shora 
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citovaného nálezu), upozorňujeme, že výkon státní 
moci, a to ať již formou legislativní či exekutivní, 
nemůže být činěn arbitrárně, nýbrž podléhá požadavku 
na racionalitu a její možné ospravedlnění. S ohledem 
na princip suverenity lidu (čl. 2 odst. 1 Ústavy) je 
přitom třeba usuzovat,  
že v případě změn ústavního pořádku, tj. právních 
předpisů konstituujících právní řád České republiky, 
význam tohoto požadavku vzrůstá. Lze proto 
akceptovat pouze takový návrh  
na změnu Ústavy, jež není dostatečným způsobem 
zdůvodněn pouze co do svých příčin,  
nýbrž také co do svých důsledků.  

S ohledem na skutečnost, že ke snížení nutného 
počtu petentů dochází s ohledem na navržené změny 
v zákoně o volbě prezidenta republiky, zároveň 
upozorňujeme na možné aplikační problémy, jež 
mohou do budoucna nastat, pakliže je norma ústavní 
síly měněna v návaznosti na změnu obyčejného 
zákona. Jelikož předložený návrh novely Ústavy 
obsahuje toliko změnu počtu nutných petentů, aniž by 
stanovoval další náležitosti, nelze do budoucna zcela 
vyloučit, že na základě další případné změny zákona o 
volbě prezidenta republiky může nastat situace, za níž 
bude požadavkem pro registraci kandidáta doložení 
toliko petice obsahující „prosté“ podpisy 8 000 
petentů. Ačkoliv by takováto situace zřejmě popírala 
původní úmysl zákonodárce, její nastolení je otázkou 
případné změny obyčejného zákona,  
a nikoliv Ústavy samé.  

K jednotlivým prostředkům, jež mají zajišťovat 
identifikaci pravosti petentova podpisu,  
a tím i jeho skutečného projevu vůle, uvádíme, že 
ačkoliv souhlasíme s předpokladem, že jsou tyto 
prostředky do značné míry schopny zajistit splnění 
sledovaného účelu, může být podmínění petentova 
aktu jejich využitím vnímáno jako jisté omezení práva 
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podílet se přímo na správě věcí veřejných (čl. 21 odst. 
1 Listiny základních práv a svobod), respektive práva 
ucházet se za rovných podmínek o přístup k voleným 
funkcím (čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a 
svobod), jelikož zvolené prostředky identifikace do 
značné míry omezují „tradiční“ formy předvolební 
agitace, jež jsou spjaty se sběrem podpisů petentů.  

S ohledem na shora uvedené argumenty a 
především pak nedostatečné odůvodnění zvolené 
hranice minimálního požadovaného počtu petentů 
konstatujeme, že neexistují přesvědčivé důvody pro 
přijetí předloženého návrhu novely Ústavy, tj. varianty 
II návrhu ústavního zákona, pročež požadujeme 
přijmout variantu I návrhu, tj. ponechat stávající 
ústavněprávní úpravu beze změny.   

Tato připomínka je zásadní 

 
 
 
.  

Ministerstvo pro místní rozvoj Doporučující připomínka 
Doporučuji přijmout variantu I a změnu Ústavy podle 
varianty II nezavádět. 

Připomínka byla vzata na vědomí. 
O stanovisku jednotlivých resortů bude vláda 
informována ve vypořádání připomínek a v předkládací 
zprávě. 

Ministerstvo zemědělství Doporučující připomínka 
Obecně 
     Doporučujeme variantu II, která snižuje počet 
podpisů občanů z 50 000 na 8 000.  

 
Připomínka byla vzata na vědomí. 
O stanovisku jednotlivých resortů bude vláda 
informována ve vypořádání připomínek a v předkládací 
zprávě. 
 

Ministerstvo obrany Doporučující připomínka 
Z uvedených variant preferuji variantu I.  

Připomínka byla vzata na vědomí. 
O stanovisku jednotlivých resortů bude vláda 
informována ve vypořádání připomínek a v předkládací 
zprávě. 
 

Ministerstvo životního prostředí Zásadní připomínka 
1. V rámci MPŘ k materiálu s názvem „Návrh 

zákona, kterým se mění volební zákony“ (Vaše č. 
j.: MV-121528-8/LG-2015) MŽP preferuje 
variantu 1 úpravy postupu sběru a kontroly 

Vysvětleno. Návrh bude vládě předložen s oběma 
variantami a volbu varianty provede vláda (každá 
varianta má výhody i nevýhody; účelem návrhu zákona 
je snaha zohlednit závěry nálezu Ústavního soudu 
k prezidentské volbě; o názorech jednotlivých resortů 
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podpisů na petici na podporu kandidatury 
nezávislého kandidáta na prezidenta, tj. aby byla 
autenticita projevu vůle petenta ověřována 
s využitím čísla občanského průkazu nebo 
cestovního pasu. 
 
Navrhovanou změnu ústavy proto považuje za 
nadbytečnou.  

bude vláda informována ve vypořádání připomínek a 
agregovaně v předkládací zprávě). 
 

Úřad vlády ČR – vedoucí Úřadu vlády Zásadní připomínka 
1. V souběžně předkládaném materiálu „Návrh 

zákona, kterým se mění volební zákony“ 
podporujeme variantu č. 1, tedy zachování 
stávajícího počtu podpisů na petici na 
podporu kandidáta na prezidenta 
republiky. Proto nesouhlasíme s návrhem na 
změnu Ústavy, která spočívá ve snížení počtu 
podpisů potřebných na petici v případě, že 
kandidáta na funkci prezidenta republiky 
navrhuje tzv. navrhující občan, z 50 000 na 
8 000 podpisů občanů České republiky 
oprávněných volit prezidenta republiky. 
Podrobné zdůvodnění je obsažené 
v připomínkách k výše uvedenému návrhu 
zákona. 

Vysvětleno. Návrh bude vládě předložen s oběma 
variantami a volbu varianty provede vláda (každá 
varianta má výhody i nevýhody; účelem návrhu zákona 
je snaha zohlednit závěry nálezu Ústavního soudu 
k prezidentské volbě; o názorech jednotlivých resortů 
bude vláda informována ve vypořádání připomínek a 
agregovaně v předkládací zprávě). 
 

Český telekomunikační úřad Zásadní připomínka 
K Čl. I 
 
Nesouhlasíme s navrhovanou úpravou, která je vázána 
na návrh zákona, kterým se mění volební zákony, 
konkrétně na změny zákona o volbě prezidenta 
republiky. Její podstatou je ověřování podpisů na 
jednotlivých prohlášeních o podpoře občanů 
oprávněných volit prezidenta republiky a odesílání 
těchto prohlášení prostřednictvím kontaktního místa 
veřejné správy, případně z datové schránky občana. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
Vysvětleno. Návrh bude vládě předložen s oběma 
variantami a volbu varianty provede vláda (každá 
varianta má výhody i nevýhody; účelem návrhu zákona 
je snaha zohlednit závěry nálezu Ústavního soudu 
k prezidentské volbě; o názorech jednotlivých resortů 
bude vláda informována ve vypořádání připomínek a 
agregovaně v předkládací zprávě). 
 
 
 

Nejvyšší správní soud Zásadní připomínka Vysvětleno. Návrh bude vládě předložen s oběma 
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Nejvyšší správní soud podporuje variantu 
II předkládaného návrhu, která předpokládá změnu čl. 
56 odst. 5 Ústavy, kdy se minimální počet občanů 
potřebných pro podpis petice, která má podpořit návrh 
kandidáta na prezidenta republiky, snižuje 
z dosavadních 50 000 na 8 000.   

 
Toto řešení považujeme za souladné 

s právními názory, které zazněly v nálezu Ústavního 
soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/12 ze dne 7. 1. 2013 (N 2/68 
SbNU 37), body 67 a 68, a v rozhodnutích Nejvyššího 
správního soudu již v souvislosti s prvou přímou 
volbou prezidenta republiky. K tomu srov. zejm. 
usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 
2012, č. j. Vol 11/2012-63, č. 2795/2013 Sb. NSS; č. 
j. 12/2012-34 a č. j. 13/2012-36, č. 2796/2013 Sb. 
NSS.  

 
Jak se ve zmíněných usneseních vyjádřil 

Nejvyšší správní soud, ústavní úprava umožňuje dva 
typy navrhovatelů, které lze s určitou mírou nadsázky 
označit za privilegované (poslanci a senátoři) a 
neprivilegované (petice nejméně 50.000 občanů). 
Nejvyšší správní soud tuto ústavní úpravu plně 
respektuje a samotnou existenci privilegovaných a 
neprivilegovaných navrhovatelů nepovažuje za a 
priori chybnou či diskriminační (k této otázce blíže 
srov. usnesení ze dne 13. 12. 2012, č. j. Vol 6/2012-
28, č. 2798/2013 Sb. NSS, ve věci Jiřího Kesnera, 
body 8 a 9). Současně je však třeba říci, že výklad 
zákona musí být takový, aby těmto 
„neprivilegovaným“ navrhovatelům nevytvářel 
překážky pro vstup do politické soutěže nad rámec 
citovaného požadavku zmíněného přímo Ústavou. 

 
Nejvyšší správní soud nezpochybnil ve svých 

rozhodnutích ani samotný počet potřebných podpisů 
ve výši 50 000 jako takový, neboť se jedná o 

variantami a volbu varianty provede vláda (každá 
varianta má výhody i nevýhody; účelem návrhu zákona 
je snaha zohlednit závěry nálezu Ústavního soudu 
k prezidentské volbě; o názorech jednotlivých resortů 
bude vláda informována ve vypořádání připomínek a 
agregovaně v předkládací zprávě). 
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požadavek samotného ústavodárce, který soud není 
oprávněn přezkoumávat. Za jinou otázku je však nutné 
požadovat samotné ověřování faktu, zda byla tato 
hranice podpisů skutečně dosažena. Při rozhodování o 
návrzích podaných soudu ve věci volby prezidenta 
republiky pak jako zásadní vyvstal rozpor mezi 
ústavou stanoveným počtem potřebných podpisů a 
možnostmi Ministerstva vnitra, ale i soudu 
skutečné dosažení takového množství podpisů 
věrohodně ověřit.    

 
Soud sice aproboval právní úpravu obsaženou 

v zákoně č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 
republiky, umožňující kontrolu podpisů pouze u 
kvalifikovaného vzorku, avšak zároveň vycházel z pro 
soud nezpochybnitelného ústavního požadavku 50 000 
podpisů a byl si tak vědom reálné neproveditelnosti 
ověřování autenticity všech podpisů u tak velkého 
množství občanů. Soud přitom uvedl, že „skutečné 
zjištění, zda bylo dosaženo hranice 50.000 podpisů, by 
předpokládalo i ověřování autenticity podpisů, tedy 
otázky, zda každý podpis je vskutku podpisem občana, 
který je na petici uveden. Jediný naprosto spolehlivý 
způsob ověření autenticity by byl spojen s 
požadavkem legalizace každého podpisu, tedy jeho 
úředním ověřením. Takovéto řešení by však s 
ohledem na ústavní požadavek 50.000 podpisů 
značně znesnadnilo až znemožnilo efektivní sběr 
podpisů mezi občany v „terénu“, na náměstích atd. 
[zvýraznění doplněno] Ostatně zahraniční úpravy, 
které sbírání podpisů mezi občany spojují s legalizací, 
stanoví kvalitativně menší limity (srov. např. 
navrhovatelem uváděný požadavek 6.000 podpisů v 
úpravě prezidentské volby v Rakousku).“ (bod 31 
usnesení č. j. Vol 11/2012-63). 

 
Soud upozornil i na to, že se zvyšujícím se 

počtem kontrolovaných údajů, aniž by se současně 
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rozšířil časový limit pro kontrolu petice (což 
s ohledem na Ústavou stanovené lhůty není možné), 
zákonitě roste chybovost samotné kontroly (bod 32 
citovaného usnesení). Jinou neopominutelnou 
praktickou stránkou jsou také náklady na sběr tak 
velkého množství podpisů (srov. bod 13 usnesení ze 
dne 13. 12. 2012, č. j. Vol. 8/2012-28. 

 
Nejvyšší správní soud proto vítá návrh na 

snížení množství podpisů, což by jistě umožnilo 
v souvislosti s připravovanou změnou zákona o volbě 
prezidenta republiky efektivnější a věrohodnější 
kontrolu nasbíraných podpisů. Taková právní úprava 
by pak určitě i více odpovídala samotnému úmyslu 
ústavodárce.  

Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kancelář prezidenta republiky Doporučující připomínka 
Přiklání se k variantě I. 

Připomínka byla vzata na vědomí. 
O stanovisku jednotlivých připomínkových míst bude 
vláda informována ve vypořádání připomínek a 
v předkládací zprávě. 
 

Hlavní město Praha Doporučující připomínky 
K Variantám 
Preferujeme Variantu II. 
 
 
Ke zvláštní části důvodové zprávy 
Ve zvláštní části důvodové zprávy je uvedeno, že 
počet petentů, který je navrhován v počtu 8 000 
vychází ideově z právní úpravy použité v Rakousku, 
kde tento počet je 6 000. Zdůvodnění je stručné a 
opírá se o zhruba srovnatelný počet obyvatel 
Rakouska a České republiky. Neuvádí se však jakým 
dalším procesem se v Rakousku kontroluje, resp. 
ověřuje pravost podpisů a dalších údajů. Podle našeho 
názoru tedy nelze bez dalšího vycházet jen z počtu 
petentů. 
Doporučujeme proto rozšířit tuto část důvodové 

Připomínka byla vzata na vědomí. 
O stanovisku jednotlivých připomínkových míst bude 
vláda informována ve vypořádání připomínek a 
v předkládací zprávě. 
 
Připomínka byla vzata na vědomí. 
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zprávy, aby bylo možné porovnat a posoudit návrh na 
uvedený počet petentů v České republice. 

 
 

Pardubický kraj Doporučující připomínky 
Navrhovanou změnu Ústavy v jejím čl. 56 odst. 5 
doporučujeme nezavádět. Domníváme se, že k ověření 
pravosti podpisů na peticích podporujících 
kandidaturu na funkci prezidenta republiky (resp. 
k zabránění jejich falšování) plně postačí postup 
navrhovaný ve variantě I návrhu zákona, kterým se 
mění volební zákony, tedy že zůstane neměnným 
požadavek na 50.000 podpisů na petici a jejich pravost 
bude podpořena doplněním údaje o číslu občanského 
průkazu nebo cestovního pasu, přičemž Ministerstvo 
vnitra bude mít přístup i k „historickým“ číslům 
dokladů pro případ jejich následných změn od 
podepsání petice. Varianta I návrhu na změnu 
volebních zákonů tak voliče nezatíží více, než byli 
doposud zvyklí (pomineme-li vyplnění pouhého čísla 
dokladu totožnosti jako další „kolonky“ na petici 
navíc). Navrhovaná varianta II se nám naopak jeví 
jako zbytečně komplikovaná a neúměrně 
administrativně zatěžující nejen pro samotné voliče, 
ale i pro kontaktní místa veřejné správy 
(CzechPOINT) a v konečném důsledku i pro 
navrhující občany, popř. jejich zmocněnce, kteří 
budou příjemci značného počtu jednotlivých 
prohlášení. V neposlední řadě se obáváme tak 
výrazného snížení požadavku na pouhých 8.000 
podpisů na petici pro podporu kandidatury, zvláště 
pak v případě, jedná-li se o kandidaturu do úřadu 
prezidenta republiky v celorepublikovém měřítku. 
Takové navrhované snížení počtu petentů by v 
podstatě mohlo být projevem neserióznosti 
kandidatury, resp. její nedostatečné podpory. Nutno 
připomenout, že ani stávající počet 50.000 podpisů 
neshledal Ústavní soud protiústavním, když ve svém 
nálezu Pl. ÚS 27/12 konstatoval v tom smyslu, že 
vyžadování takového počtu podpisů považuje 

Připomínka byla vzata na vědomí. 
O stanovisku jednotlivých připomínkových míst bude 
vláda informována ve vypořádání připomínek a 
v předkládací zprávě. 
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z hlediska práva občana na přístup k volené funkci za 
přiměřené. 

Kraj Vysočina Zásadní připomínka 
Preferujeme Variantu I. 
Vzhledem ke skutečnosti, že Kraj 
Vysočina v novelách zákonů o volbách 
doporučil variantu I (50 000 podpisů na 
peticích pro volbu prezidenta s uvedením 
čísel občanských průkazů petentů na 
arších), v návaznosti na to navrhujeme 
neiniciovat předmětnou novelu ústavního 
zákona. 
Tuto připomínku považujeme za 
zásadní. 

Vysvětleno. Návrh bude vládě předložen s oběma 
variantami a volbu varianty provede vláda (každá 
varianta má výhody i nevýhody; účelem návrhu zákona 
je snaha zohlednit závěry nálezu Ústavního soudu 
k prezidentské volbě; o názorech jednotlivých resortů 
bude vláda informována ve vypořádání připomínek a 
agregovaně v předkládací zprávě). 
 

Jihomoravský kraj Zásadní připomínka 
V rámci připomínkového řízení k návrhu zákona, 
kterým se mění volební zákony, se přikláníme 
k variantě č. I úpravy postupu při sběru podpisů 
na petici na podporu kandidatury nezávislého 
kandidáta na prezidenta. Zvolení této varianty změnu 
ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, 
nevyžaduje.   

Vysvětleno. Návrh bude vládě předložen s oběma 
variantami a volbu varianty provede vláda (každá 
varianta má výhody i nevýhody; účelem návrhu zákona 
je snaha zohlednit závěry nálezu Ústavního soudu 
k prezidentské volbě; o názorech jednotlivých resortů 
bude vláda informována ve vypořádání připomínek a 
agregovaně v předkládací zprávě). 
 

Moravskoslezský kraj Doporučující připomínka 
Moravskoslezský kraj podporuje variantu I, tj. 
řešení bez změny Ústavy, s tím, že se ověření 
autenticity projevů vůle petentů na úrovni zákona o 
volbě prezidenta republiky posílí prostřednictvím čísla 
občanského průkazu nebo cestovního pasu, které 
petent uvede při podpisu petice (v materiálu je 
uvedeno, že se rovněž poukazuje na skutečnost, že ani 
stávající počet 50 000 podpisů pod peticí s návrhem 
kandidáta neshledal Ústavní soud protiústavním). 
Řešení uvedené v této variantě považuje kraj za 
přijatelnější a představující daleko menší zátěž 
zejména pro petenty. 

 
Připomínka byla vzata na vědomí. 
O stanovisku jednotlivých připomínkových míst bude 
vláda informována ve vypořádání připomínek a 
v předkládací zprávě. 
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