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Vážený pane Němečku, 

 

 

dne 4.9.2017 a dne 19.9.2017 byly cestou datové schránky doručeny k našemu Úřadu 

podněty týkající se problematiky vedení volební kampaně, konkrétně Vašeho 

požadavku na posouzení obsahu čísel 6, 9 a 10/2017 periodika Městské části Praha 

8 – měsíčníku Osmička ve vztahu k dodržení pravidel volební kampaně 

daných zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 

a o změně a doplnění některých dalších zákonů. 

 

Náš úřad se Vámi zaslanou materií podrobně zabýval a neshledal ani v čísle 8, 

ani v čísle 9 roku 2017, které vyšly v době volebního období, porušení ust. § 16 odst. 4 

věta třetí výše citovaného zákona, resp. ani porušení jiného právního předpisu, 

jehož přezkoumávání je v kompetenci Úřadu pro dohled nad hospodařením politických 

stran a politických hnutí. 

 

K problematice prezentace členů zastupitelstev, rad a starostů, primátorů či hejtmanů 
se Úřad vyjádřil na svých webových stránkách v sekci Odpovědi na nejčastěji kladené 
dotazy, Financování volební kampaně pro volby do poslanecké sněmovny pod bodem 
č. 15  
https://udhpsh.cz/dotazy-odpovedi-poslanecka-snemovna/#ot15 

kde uvedl, že  

„Je přirozené, že i v době volební kampaně budou samosprávy prostřednictvím 

svých komunikačních médií informovat o své činnosti, tedy zejména členů 

zastupitelstev, rad a starostů, primátorů či hejtmanů, a to i v situaci, 

kdy tito představitelé samospráv současně reprezentují kandidující politický subjekt 

či jsou sami kandidáty některého subjektu. Aby jejich propagací v komunikačním 

médiu obce, kraje nebo jimi ovládaných osob nebyly naplněny znaky volební kampaně, 

musí se textové i vizuální zpracování příspěvků omezit výhradně na identifikaci 



příslušného komunálního a krajského představitele a sdělení o jeho činnosti v rámci 

výkonu příslušné funkce. Texty či audiovizuální příspěvky by se měly věcně vztahovat 

k aktuálně řešené problematice samosprávy, nikoliv k obecným politickým názorům 

představitelů samospráv. Vizitky představitelů samospráv, včetně podpisů pod články 

či audiovizuálními příspěvky, by měly obsahovat výhradně jméno, funkci, případně 

politickou příslušnost představitele. Umístění loga politické strany u jména 

komunálního či krajského představitele (nebo i na jiných místech komunikačního 

média) lze považovat za propagaci kandidujícího politického subjektu, čímž by byl 

naplněn význam pojmu volební kampaň.“ 

 

Text obou Vámi zaslaných čísel periodika Osmička nijak nevybočuje z pouhého 

informování občanů o současných aktivitách zvolených členů místní samosprávy 

v rámci výkonu jejich funkcí. Jakákoli volební aktivita, ať již pozitivní či negativní, 

se žádném z těchto čísel nenachází. Jinými slovy Úřad neshledal důvody pro zahájení 

správního řízení. 
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               Mgr. Vojtěch Weis 
                předseda úřadu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


