
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 
Kounicova 688/26, 602 00 Brno 

 
V Brně dne 29.05.2019 
Č.j.: UDH-1608/2019 
Sp.zn.: S-UDH -1149/2019 
 

U S N E S E N Í 
 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“), 
jako správní orgán věcně příslušný podle § 16f odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), a § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl ve správním řízení takto: 
 
Řízení ve věci obviněného   , IČ   , se sídlem:   (dále též „obviněný“  
či „  “), který se měl dopustit přestupku podle ust. § 16h odst. 1 písm. c) volebního 
zákona tím, že v době probíhající volební kampaně v rámci voleb do Senátu Parlamentu České 
republiky na podzim roku 2018, konkrétně v době od 11.09.2018 do 11.10.2018 měl nechat 
umístit na plotě Římskokatolické farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov, na ulici Filipcovo 
náměstí 20/4 v Prostějově reklamní banner zobrazující kandidáta do Senátu Parlamentu České 
republiky     , aniž by tuto volební propagaci šířenou s využitím 
velkoplošného zařízení v souladu s ust. § 16 odst. 6 větou první volebního zákona označil 
informací o zadavateli a zpracovateli 
 

 s e    z a s t a v u j e 
 
podle ust. § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení  
o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), neboť spáchání skutku, o němž se vede 
řízení, nebylo obviněnému prokázáno. 
 

O d ů v o d n ě n í 
 
Příkazem ze dne 04.04.2019, č.j. UDH-1149/2019, uznal Úřad obviněného vinným ze spáchání 
přestupku podle ust. § 16h odst. 1 písm. c) volebního zákona, kterého se dopustil tím, že v době 
probíhající volební kampaně v rámci voleb do Senátu Parlamentu České republiky  
na podzim roku 2018, konkrétně v době od 11.09.2018 do 11.10.2018 nechal umístit  
na plotě Římskokatolické farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov, na ulici Filipcovo náměstí 
20/4 v Prostějově reklamní banner zobrazující kandidáta do Senátu Parlamentu České republiky 
   , aniž by tuto volební propagaci šířenou s využitím velkoplošného zařízení 
v souladu s ust. § 16 odst. 6 větou první volebního zákona označil informací o zadavateli a 
zpracovateli. 
 
Obviněný podal proti příkazu včas odpor, jímž byl podle ust. § 150 odst. 3 správního řádu příkaz 
zrušen a Úřad pokračoval v řízení. O této skutečnosti Úřad uvědomil obviněného přípisem 
ze dne 29.04.2019.  



 
Obviněný v odporu namítal, že    si bannery nechala vyrobit u společnosti  
  a připustil, že na části dodaných bannerů informace o zadavateli a zpracovateli 
skutečně chyběla. Nadto ale obviněný uvedl, že je    dodatečně opatřila přelepkami, 
na kterých byly informace o zadavateli a zpracovateli uvedeny. Tyto bannery byly následně 
každodenně v terénu kontrolovány, a pokud byly informace o zadavateli a zpracovateli strženy, 
byly následně opatřeny novou přelepkou s požadovanými údaji. Jako důkaz obviněný doložil 
fotodokumentaci. 
 
Úřad prověřil fotodokumentaci, kterou Úřadu předložil obviněný. Na fotodokumentaci  
je zřejmé, že volební plakát, na kterém je zobrazen kandidát do Senátu Parlamentu  
České republiky    , je řádně opatřen informací o zadavateli a zpracovateli tak, 
jak vyžaduje volební zákon dle ust. § 16 odst. 6 věty první. Ačkoliv nelze vyloučit,  
že k nápravě došlo až po jejich umístění na reklamní plochu, a k naplnění skutkové podstaty 
přestupku tak došlo, stejně tak je možné, že reklamní bannery byly přelepkami označeny 
ještě předtím, a v takovém případě by ke spáchání přestupku nedošlo. 
 
Vzhledem k tomu, že na základě dostupných podkladů existují pochybnosti o spáchání 
přestupku, Úřad v souladu se zásadou „in dubio pro reo“ řízení podle ust. § 86 odst. 1 písm. c) 
zákona o odpovědnosti za přestupky zastavil. 
 
 

P o u č e n í 
 
Proti usnesení Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení.  
 
 
 
 

Mgr. Vojtěch Weis 
předseda Úřadu 

 
 
 
 
 
 
Obdrží 


