Tisková zpráva

Reakce na výroky Dalibora Dědka
v rozhovoru pro server iRozhlas.cz ze dne 13. 9. 2017
Server iRozhlas.cz publikoval dne 13. 9. 2017 rozhovor s podnikatelem Daliborem Dědkem, nazvaný
Nad rady právníků jsem musel někdy nadřazovat svou vnitřní morálku, říká k financování stran
podnikatel Dědek. V odpovědích na dotazy, jak se pan Dědek vypořádal se zákonným limitem na dary
politickým stranám, který činí tři miliony Kč na dárce a rok, pan Dědek sdělil: „Ano. My jsme to posílali
na dohledový úřad a vím, že jedna z variant, kterou v Brně doporučili, byl transfer peněz prostřednictvím
manželky. S tím jsem ale měl problém. Přišlo mi to neetické. Jestliže zákon byl nastaven tak, že jedna
fyzická osoba by neměla darovat více než tři miliony, tak mi přišlo velmi podivné poslat peníze mé
manželce, aby ona je pak svým jménem někomu darovala.“
Proti tomuto tvrzení se ohrazujeme, neboť je zcela nepravdivé. Dne 18. 8. 2017 obdržel Úřad pro
dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí od jednoho z kandidujících subjektů
(nikoliv od pana Dědka) dotaz týkající se problematiky společného jmění manželů ve vztahu k limitu na
dary. Z dotazu citujeme: „Otázkou, která v souvislosti s institutem společného jmění manželů vzniká, je,
zda v případě peněžitého daru ve prospěch politické strany, kdy tyto prostředky pocházejí právě ze
společného jmění manželů, se výše uvedený limit uplatní v případě každého z manželů individuálně,
nebo je třeba jejich dary sčítat a limit se uplatní pro souhrn prostředků darovaných oběma manžely.
Přestože se druhý výklad vyskytuje zcela vzácně, postrádá oporu v zákoně a trpí podle našeho názoru
významnými ústavněprávními deficity, když zasahuje do politických práv každého z manželů,
považujeme za nutné seznámit se se stanoviskem Úřadu (…).“
Na tento dotaz náš Úřad odpověděl dne 22. 8. 2017 takto: „Vzhledem k tomu, že Zákon č. 424/1991
Sb., v platném znění, v § 18 odst. 2 stanovuje, že ,Strany a hnutí nesmějí přijmout dar nebo jiné
bezúplatné plnění, pokud by součet všech peněžitých darů, popřípadě peněžních částek odpovídajících
obvyklé ceně daru nebo jiného bezúplatného plnění přijatých od jedné a téže osoby přesáhl v jednom
kalendářním roce částku 3 000 000 Kč,‘ souhlasíme s výkladem, že limit se vztahuje na každého
z manželů individuálně.“
Z vyjádření úřadu v žádném případě nevyplývá doporučení k obejití zákona poskytnutím daru
prostřednictvím manželky. Není rovněž pravda, že by úřad formuloval jiné varianty obejití zákonného
limitu, jak z vyjádření pana Dědka vyplývá. Interpretaci, že by snad úřad doporučoval jednání, které by
pan Dědek či jakýkoliv jiný kandidát mohl vnímat jako neetické, považujeme z těchto důvodů za
nepřiměřenou.
V Brně dne 14. 9. 2017

Mgr. Vojtěch Weis
předseda úřadu

