18.11.2020, Brno: Krajský soud Brno rozhodl ve věci Spolku pro zachování demokracie v ČR (kampaň
Vidíte žlutě). Rozsudek bude mít na kontrolní činnost ÚDHPSH dopad.
Žalobcem byl Spolek pro zachování demokracie v ČR, který ve volební kampani před volbami do Poslanecké
sněmovny v roce 2017 publikoval texty na plakátech, billboardech a v rozhlasových spotech, které
směřovaly v neprospěch kandidáta hnutí ANO 2011 Andreje Babiše.
Tato kampaň probíhala v době, kdy ještě nebyly podány kandidátní listiny, ale probíhala regulovaná volební
kampaň. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí tedy dovodil, že i
v takovém případě je třeba na politické hnutí hledět jako na kandidující subjekt a na Andreje Babiše jako na
jeho kandidáta, s tím, že nelze vedení volební kampaně spojovat až s okamžikem podání kandidátních listin.
„V takovém případě by totiž dle naší úvahy závisel začátek volební kampaně na individuálním rozhodnutí
konkrétního politického subjektu, který by mohl již po termínu vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny
fakticky vést volební kampaň bez souvisejících povinností,“ vysvětluje Ivo Kousal, vedoucí oddělení kontroly
a správního řízení ÚDHPSH.
Krajský soud v původním rozsudku takovéto materiální pojetí kandidatury akceptoval a žalobu zamítl.
Nejvyšší správní soud na základě podané kasační stížnosti nicméně dospěl k závěru, že ve vztahu k volební
kampani vedené třetí osobou je třeba považovat určitý subjekt (resp. jeho kandidáta) za kandidující teprve
od okamžiku podání kandidátní listiny. V tomto ohledu Nejvyšší správní soud původní rozsudek Krajského
soudu v Brně zrušil a věc vrátil soudu k dalšímu řízení se závazným právním názorem.
„I když tedy bude zjevné, že daná strana, hnutí, či jejich kandidát budou kandidovat, třetí osoby budou moci
v jejich prospěch či neprospěch vést kampaň, aniž by byly povinny se u ÚDHPSH registrovat, a to až do doby
podání kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci. Pro náš úřad to znamená, že pokud do budoucna
zjistíme, že třetí osoba vede kampaň ve prospěch nebo neprospěch potencionálního kandidujícího subjektu
před uplynutím lhůty pro podání kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci, budeme se muset dotázat
registračních úřadů, zda byla podána kandidátní listina nebo přihláška k registraci, a teprve na návaznosti
na toto zjištění pak zvážit další postup“ dodává předseda úřadu Vojtěch Weis.
Dokud tedy politický subjekt kandidátní listinu nebo přihlášku k registraci nepodá, nebude možné na něj
nahlížet ve vztahu k aktivitám třetích osob jako na kandidující subjekt ve smyslu volebních zákonů a nebude
možné zahájit řízení pro nevedení kampaně bez registrace.
Po podání kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci zůstává povinností třetí osoby podat žádost o
registraci u úřadu a splnit další související povinnosti (zřídit volební účet, internetové stránky a oznámit je
úřadu).
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