Úřad udělil tresty za porušování pravidel volební kampaně
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) rozhodl
ve správním řízení vedeném proti kraji, který umožnil využití svého měsíčníku k volební kampani. Úřad
dále rozhodl ve věci právnické osoby, která zadala volební inzerci bez informace o zadavateli a
zpracovateli.
Úřad zahájil společné správní řízení na základě podezření, že zmíněný kraj a právnická osoba porušili
pravidla vedení volební kampaně stanovená zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“). V průběhu správního řízení se
podezření potvrdilo a Úřad uznal podezřelý kraj i právnickou osobu vinnými. Provinění kraje spočívalo
v tom, že v rozporu s poslední větou § 16 odst. 4 volebního zákona zadal otištění inzerátu, který vyšel
v krajském měsíčníku, a který naplňoval znaky volební kampaně podle § 16 odst. 1 volebního zákona,
tím že propagoval tehdejšího poslance a současně i kandidáta do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky a hejtmana. Provinění právnické osoby spočívalo v tom, že zadala realizaci a
provozování inzerce, propagující výše zmíněného kandidáta na plakátových plochách poskytovatele
bez toho, aby tyto plakáty obsahovaly povinné údaje o zadavateli a zpracovateli v souladu
s ustanovením § 16 odst. 6 volebního zákona.
Za přestupek byla obviněnému kraji uložena pokuta ve výši 18.000,- Kč a obviněné právnické osobě
pokuta ve výši 13.000,-Kč. Oběma obviněným pak byla uložena povinnost uhradit náklady řízení ve výši
1.000,- Kč. Úřad má za to, že výše pokut dostatečně zohledňuje skutečnost, že obvinění se zúčastnili
volební kampaně toliko jednorázově a na samém jejím začátku. Výše sankce současně plní preventivní
funkci správního trestu v kontextu možného rozsahu pokuty (10.000,- Kč až 100.000,- Kč).
Proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad, ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Proti rozhodnutí
Úřadu lze podat správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne
oznámení rozhodnutí. Podání žaloby nemá odkladný účinek.
S ohledem na skutečnost, že správní řízení je ze své podstaty neveřejné a rozhodnutí může být
napadeno správní žalobou, nebude Úřad zatím zveřejňovat podrobnější informace.

V Brně, dne 16. listopadu 2017

Vojtěch Weis, v.r.
předseda úřadu

