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Vyřízení námitky 
proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole 

č.j. UDH-02280/2022 ze dne 18. 10. 2022 
 
 
 
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí jako kontrolní 
orgán ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění (dále 
jen „kontrolní řád“)  obdržel dne 4. 11. 2022 námitku kontrolované osoby Česká strana 
sociálně demokratická, IČO 00409171, se sídlem Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 
(dále jen „kontrolovaná osoba“), zaevidováno pod  
č.j. UDH-02366/2022, proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole 
č.j. UDH-02280/2022, sp. zn. S-UDH- 00466/2022, ze dne 18. 10. 2022 (dále jen 
„protokol“). V dokumentu strana uvedla, že podává „námitky proti některým závěrům 
nebo kontrolním zjištěním uvedeným v Protokolu“, jedná se však o rozsáhle 
formulované námitky proti skutečnostem uvedených v kapitole 3 (str. 13-25) protokolu, 
která však neobsahuje kontrolní zjištění, a námitku proti jedinému kontrolnímu zjištění, 
konkrétně zjištění uvedenému v protokolu v kapitole 4  
na str. 26-27, a podkladům, ze kterých toto kontrolní zjištění vyšlo.  
 
Tato námitka kontrolované osoby směřuje proti kontrolnímu zjištění týkajícímu se 
neoznačení zveřejněného videa, které mělo naplnit znaky volební kampaně, 
na veřejném profilu lídra kandidátní listiny ČSSD v Moravskoslezském kraji, 
PhDr. Lubomíra Zaorálka. Protokol v tomto zjištění konstatoval, že video, publikované 
kandidátem kontrolované osoby PhDr. Lubomírem Zaorálkem dne 6. září 2021 na jeho 
veřejném profilu na sociální síti Facebook na adrese 
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https://www.facebook.com/490930117644709/posts/6238758862861777, 
které naplnilo znaky volební kampaně, neobsahovalo informaci o jeho zadavateli 
a zpracovateli, čímž byl porušen § 16 odst. 6 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“). 
 
  
 

Tyto námitky se z a m í t a j í. 
 
 
Odůvodnění:  
 

Kontrolovaná osoba se svým podáním v bodech 1-21 (str. 1-11) obšírně vyjadřuje 
ke skutečnostem uvedených v protokolu v kapitolách 3.1, 3.2 a 3.3. Tyto kapitoly 
však popisují skutečnosti, které kontrola neobjasnila. V souvislosti s nimi není 
konstatováno žádné porušení zákona. Nejedná se tedy o kontrolní zjištění ve smyslu 
§ 12 odst. 1 písm. h) kontrolního řádu, ale o jiné skutečnosti vztahující se k vykonané 
kontrole dle § 12 odst. 1 kontrolního řádu. S odkazem na § 13 odst. 1 kontrolního řádu 
lze námitky podat výhradně proti kontrolním zjištěním. S ohledem na skutečnost, 
že z vyjádření kontrolované osoby, uvedených v bodech 1-21 podání, není zřejmé, 
proti jakému konkrétnímu kontrolnímu zjištění směřují, na tyto námitky nadřízená 
osoba kontrolujícího nahlíží jako nedůvodné dle § 14 odst. 2 kontrolního řádu. 

 

Kontrolovaná osoba dále v bodech 22 a 23 (str. 12) svého podání namítá, že video, 
publikované kandidátem kontrolované osoby PhDr. Lubomírem Zaorálkem  
dne 6. září 2021 na jeho veřejném profilu na sociální síti Facebook na adrese 
https://www.facebook.com/490930117644709/posts/6238758862861777, nenaplnilo 
znaky volební kampaně, protože „předmětný post na Facebooku Lubomíra Zaorálka 
se věnoval ryze nepolitickým, lidským, „návštěvnickým“ způsobem popisu dojmů 
z návštěvy Lubomíra Zaorálka na Havířovských slavnostech, které se v r. 2021 
uskutečnily v pátek 3. 9. a v sobotu 4. 9. 2021; na nich neproběhla žádná prezentace 
ČSSD;“ což kontrolovaná osoba sdělila v dokumentu č.j. UDH-01056/2022 
kontrolnímu orgánu.  

K námitce uvedené v bodech 22 a 23 podání uvádí nadřízená osoba kontrolujícího 
následující: 

S odkazem na ustanovení § 16 odst. 1 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“ nadřízená osoba kontrolujícího 
připomíná, že v době od vyhlášení voleb do jejich ukončení se jakákoliv propagace 
kandidující strany, hnutí či kandidáta nebo volební agitace v jejich prospěch 
či neprospěch, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící 
v jejich prospěch, včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne 
nebo obvykle poskytuje úplata, považuje za volební kampaň. V období regulované 
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volební kampaně pak taková sdělení podléhají označovací povinnosti dle § 16 odst. 6 
volebního zákona1. 

Nadřízená osoba kontrolujícího po opětovném zhodnocení dostupných podkladů, 
včetně shora uvedené námitky kontrolované osoby, setrvává na původním názoru 
a námitku odmítá. Video naplňuje znaky volební kampaně, neboť je sdělením 
ve prospěch kandidáta kontrolované osoby, za něž byla poskytnuta úplata – a to jak 
za profesionální zhotovení společností TO DO Marketing s.r.o., IČO 07441797, tak za 
propagaci na sociální síti Facebook. Kontrolovaná osoba v průběhu kontroly sama 
zdůrazňovala, že zhotovitele videa, společnost TO DO Marketing s.r.o., 
IČO 07441797, poučila o povinnosti informaci o zadavateli a zpracovateli uvést.2 

 

V souladu s ustanovením § 18 písm. b) kontrolního řádu je kontrola ukončena dnem 
doručení vyřízení námitek kontrolované osobě. 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Tomáš Hudeček 

pověřený člen Úřadu 

 

 
1 Blíže viz stanovisko č. 6. Volební propagace a agitace musí obsahovat informaci o jejich zadavateli 
a zpracovateli. Co se těmito pojmy rozumí? (dostupné z 
https://www.udhpsh.cz/stanoviska_volby_parlament#ot6)  
2 Podrobně viz např. poznámka pod čarou č. 30 na straně 26 protokolu. 
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