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Sdělení k podnětům
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“)
obdržel dne 23.10.2020 prostřednictvím datové schránky podněty, v nichž upozorňujete
na možné spáchání přestupků podle § 58 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů (dále jen
„volební zákon“), a to v podobě využití komunikačních médií Středočeského kraje,
Karlovarského kraje, Zlínského kraje a Olomouckého kraje.
1) Podnět týkající se zpravodaje Středočeského kraje
K podnětu týkajícímu se využití komunikačního média Středočeského kraje Úřad uvádí
následující. V případě článku v informačním měsíčníku Středočeského kraje Středočech, číslo
září 2020, str. 1-2, s názvem Slovo hejtmanky, dále sdělení v informačním měsíčníku
Středočeského kraje Středočech, číslo září 2020, str. 20, s názvem Hejtmančin úřední den
v regionu, dále článku v informačním měsíčníku Středočeského kraje Středočech, číslo září 2020,
str. 1 a 6, s názvem Středočeské silnice v letech 2016 – 2020. Stávajícím tempem bude za 15 let
silniční síť opravena celá., a článku v informačním měsíčníku Středočeského kraje Středočech,
číslo září 2020, str. 13, s názvem Středočeský kraj dbá na investice, výsledkem je 90 úspěšných
investičních projektů (akcí) Úřad dospěl k závěru, že se nejedná o volební kampaň ve smyslu
§ 56a odst. 1 volebního zákona, podle něhož volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace
kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta nebo volební
agitace ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich
kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu nebo sloužící v jejich prospěch,
včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata.
Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického
hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta. Podle názoru Úřadu tyto články nepropagují
konkrétní kandidující subjekt ani jeho kandidáta (např. v podobě sdělení představ a cílů pro další
volební období), ale pouze shrnují činnost kraje v uplynulém volebním období v rozsahu
předpokládaném zákonodárcem v důvodové zprávě k novele volebního zákona, konkrétně

zákona č. 322/2016 Sb., kde se uvádí, že „…na druhou stranu nebudou považovány za volební
kampaň informace týkající se obce, zastupitelů obcí a jiných osob veřejného života,
kdy se prezentují jimi řízené instituce či činnost orgánů obce i v době kandidatury těchto
osob.“ Sdělení pod názvem Hejtmančin úřední den v regionu pak podle názoru Úřadu souvisí
spíše s výkonem činnosti Jaroslavy Pokorné Jermanové jakožto hejtmanky kraje, a nikoliv
s volební kampaní. Úřad tedy dospěl k závěru, že Váš podnět v této části neodůvodňuje zahájení
řízení o přestupku a v tomto ohledu bude odložen dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o odpovědnosti za přestupky“).
Pokud jde o článek v informačním měsíčníku Středočeského kraje Středočech, číslo září 2020,
str. 4-5, s názvem Středočeský kraj je v nejlepší kondici v historii, obsahující rozhovor
s hejtmankou Středočeského kraje a kandidátkou politického hnutí ANO 2011 ve volbách
do zastupitelstev krajů v roce 2020 Jaroslavou Pokornou Jermanovou, Úřad již na základě
předchozího podnětu v této věci zahájil řízení vůči Středočeskému kraji a uložil pravomocně
pokutu. Váš podnět v této části tedy bude odložen podle § 76 odst. 1 písm. i) zákona
o odpovědnosti za přestupky, neboť o skutku již bylo pravomocně rozhodnuto správním
orgánem.
2) Podnět týkající se zpravodaje Karlovarského kraje
K podnětu týkajícímu se využití komunikačního média Karlovarského kraje Úřad uvádí
následující. Články zveřejněné v měsíčníku Karlovarského kraje Krajské listy, v čísle září 2020,
konkrétně článek s názvem Naším cílem je bezpečný a rozvíjející se kraj (str. 2), článek s názvem
Do krajských zdravotnických zařízení kraj investoval v posledních 4 letech 825 miliónů korun!
(str. 2), článek s názvem Snažíme se šetřit peníze kraje i jeho občanů (str. 3), článek s názvem
Rozvoj kraje musí jít ruku v ruce s potřebami lidí, kteří v něm žijí (str. 3), článek s názvem Školství
v kraji si zaslouží velkou pozornost (str. 4), článek s názvem Opravy silnic a nové vlaky. Kraj
se snaží o kvalitnější a bezpečnější dopravu (str. 4), článek s názvem Naší vizitkou jsou úspěšné
investiční akce i vyplacené kotlíkové dotace (str. 5), článek s názvem Dotacemi podporujeme
budování vodovodů i boj proti suchu (str. 5), článek s názvem Více kulturních akcí i více peněz
do památek (str. 7), článek s názvem Hlavní je pro nás oživení lázeňství, cestovního ruchu
a využití potenciálu UNESCA (str. 7) a článek s názvem Největším úspěchem na poli sportovním
se staly Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže (str. 8) podle názoru Úřadu nepropagují konkrétní
kandidující subjekt ani jeho kandidáta (např. v podobě sdělení představ a cílů pro další volební
období), ale pouze shrnují činnost kraje v uplynulém volebním období v rozsahu
předpokládaném zákonodárcem v důvodové zprávě k novele volebního zákona, konkrétně
zákona č. 322/2016 Sb., kde se uvádí, že „…na druhou stranu nebudou považovány za volební
kampaň informace týkající se obce, zastupitelů obcí a jiných osob veřejného života,
kdy se prezentují jimi řízené instituce či činnost orgánů obce i v době kandidatury těchto
osob.“ Úřad tedy dospěl k závěru, že Váš podnět neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku
a v tomto ohledu bude odložen dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky.
3) Podnět týkající se zpravodaje Zlínského kraje
K podnětu týkajícímu se využití komunikačního média Zlínského kraje Úřad uvádí následující.
Články zveřejněné ve zpravodaji Zlínského kraje Magazín 21 v čísle červen 2020 na str. 3

s názvem Hejtman Čunek: Koronavirus Zlínský kraj zvládl dobře – drží se nás štěstí a navazující
dvoustrana, kde jsou vyvracena údajná nepravdivá tvrzení vztahující se k plánované stavbě nové
nemocnice v Malenovicích, dále článek na straně 3 zářijového čísla Magazínu 21 s názvem EU
posílá 25 miliard korun pro české zdravotnictví. Zlínský kraj je připraven čerpat. Hejtmani, župani
i předseda slovenského parlamentu podpořili návrh hejtmana Čunka a článek na dvoustraně 45 s názvem Nová nemocnice pro občany Zlínského kraje podle názoru Úřadu nepředstavují
volební kampaň ve smyslu § 56a odst. 1 volebního zákona. Podle názoru Úřadu článek Hejtman
Čunek: Koronavirus Zlínský kraj zvládl dobře – drží se nás štěstí ani článek EU posílá 25 miliard
korun pro české zdravotnictví. Zlínský kraj je připraven čerpat. Hejtmani, župani i předseda
slovenského parlamentu podpořili návrh hejtmana Čunka nepropagují konkrétní kandidující
subjekt ani jeho kandidáta (např. v podobě sdělení představ a cílů pro další volební období),
ale pouze informují o činnosti kraje a jeho představitelů v rozsahu předpokládaném
zákonodárcem v důvodové zprávě k novele volebního zákona, konkrétně zákona č. 322/2016
Sb., kde se uvádí, že „…na druhou stranu nebudou považovány za volební kampaň informace
týkající se obce, zastupitelů obcí a jiných osob veřejného života, kdy se prezentují jimi řízené
instituce či činnost orgánů obce i v době kandidatury těchto osob.“
Stejně tak články vztahující se ke stavbě nové nemocnice v Malenovicích nepropagují konkrétní
kandidující subjekt ani jeho kandidáta či kandidáty. Je pravdou, že se prezentaci tohoto projektu
a jeho výhod dostalo v Magazínu 21 velkého prostoru, na rozdíl od článků, které by poukazovaly
na jeho možné nevýhody. Toto je však otázkou spíše vyváženosti obsahu komunikačního média
kraje, která je upravena v § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších
předpisů, podle něhož vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen
poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout
přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního
samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku. V případě pochybností
o nevyváženém obsahu obecního či krajského periodika je třeba se obrátit s podnětem
na Ministerstvo vnitra, které vykonává nad výkonem pravomocí kraje v samostatné působnosti
dozor.
4) Podnět týkající se zpravodaje Olomouckého kraje
K podnětu týkajícímu se využití komunikačního média Olomouckého kraje Úřad uvádí
následující. Úřad spatřuje v článku s názvem Ladislav Okleštěk: Olomoucký kraj je plný šikovných
a pracovitých lidí uveřejněném na str. 9 Měsíčníku Olomouckého kraje Krajánek, číslo září 2020,
volební kampaň ve smyslu § 56a odst. 1 volebního zákona. Stejně tak Úřad spatřuje znaky
volební kampaně v článku s názvem Slovo hejtmana zveřejněném na str. 1 téhož vydání
Měsíčníku Olomouckého kraje Krajánek. Na základě došlého podnětu tedy zahájí vůči
Olomouckému kraji a vůči Ladislavu Oklešťkovi řízení pro přestupek podle § 58 odst. 1 písm. d)
volebního zákona.
O způsobu vyřízení Vašich podnětů Vás tímto podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, vyrozumívám.
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