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

 

 

Vážený pan 

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx 

 

V Brně dne 20.7.2018 

Č.j. UDH - INF - 13/2018 
Č.j. UDH – POD - 39/2019 
Č.j. UDH – POD - 40/2019 

  

Vážený pane xxxxx, 
 
 

obdrželi jsme k vyřízení Vaši žádost o poskytnutí informace, jak náš Úřad naložil s vašimi podněty 
zaslanými ve dnech 14.6.2018, 18.6.2018. 

 
K jednotlivým dotazům Vaší žádosti o informace uvádíme: 

 
1. jak Úřad naložil s mým podáním ze dne 14. června 2018 označeným jako „Podnět k postupu dle § 78 

odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.“ (kauza Sokol/Haná press), jaké mu bylo přiděleno číslo jednací, jaké 
byly provedeny úkony 

 
podání bylo přiděleno č.j. UDH – POD – 39/2018, Úřad podnět vyhodnotil a dospěl k závěru, že nebude 
zahajovat v této věci správní řízení. Haná press je periodikum, které stejně jako jiná periodika reaguje 
obvyklým způsobem na aktuální situaci ve státě a společnosti, v daném případě na období volební 
kampaně, a předkládá čtenářům informace a názory,  které formují jejich myšlení.  Tato aktivita se     u 
periodika přímo předpokládá, nečiní z něj (ne)registrovanou třetí osobu. Totéž platí v případě, že 
redaktor periodika prezentuje svůj osobní názor, jde o výkon jeho pracovní náplně, nestává se z něj 
(ne)registrovaná třetí osoba. 

 
 

2. jak Úřad naložil s mým podáním ze dne 18. června 2018 označeným jako „Podnět k postupu dle § 78 
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.“ (kauza hnutí Pévéčko), jaké mu bylo přiděleno číslo jednací, jaké byly 
provedeny úkony 

 
podání bylo přiděleno č.j. UDH – POD - 40/2018, po vyhodnocení skutkových tvrzení a Vámi 
předložených důkazů, kdy si Úřad sám ještě dokazování doplnil, bude ve věci zahájeno řízení vydáním 
příkazu, který bude prvním úkonem ve věci. Tehdy také bude správnímu řízení přiděleno číslo jednací. 

 
 
 
 
 
 

………………………………………. 
Mgr. Vojtěch Weis 
předseda úřadu 


