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Vážený pane Němečku, 

 

 

podnětem ze dne 13.10.2017, doplněným dne 19.10.2017 byly cestou datové 

schránky doručeny k našemu Úřadu podněty týkající se problematiky vedení volební 

kampaně, konkrétně Vašeho požadavku na posouzení obsahu periodické tiskoviny - 

Zpravodaje stavebního bytového družstva Krušnohor 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. 

 

Předně Vás upozorňuji, že Vámi zaslaný podnět byl zaslán jménem klienta, 

jehož jméno nebylo v podnětu absentovalo. Dále v podpisu dokumentu uvádíte, 

že podání činíte v substituci za JUDr. Tomáše Hlaváčka, advokáta. V podnětu, 

tak ani v jeho doplnění  však nebyla doručena ani plná moc pro JUDr. Hlaváčka, 

ani plná moc substituční. Odesílatelem, majitelem datové schránky je v obou 

případech podání, tj. jak 13.10., tak 19.10. pan JUDr. Tomáš Hlaváček.  

 

O poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. Jste žádal poprvé svým podáním 

ze dne  21.11.2017, zaslaným z Vaší osobní datové schránky.  

 

Materii zaslanou datovou schránkou JUDr. Tomáše Hlaváčka jsme přesto prostudovali 

jako každý jiný podnět a neshledali jsme porušení žádného ustanovení 

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

 

Měsíčník Krušnohor je periodikum řádně registrované Ministerstvem vnitra ČR, 

nejedná se o komunikační médium samosprávného územního celku. U registrovaného 

periodického tisku zákon nevyžaduje vyváženost jeho informačního obsahu, je zcela 

na vůli vydavatele a vedoucího redaktora, jak o čem bude čtenářům poskytovat 

zpravodajský servis. Vzhledem k tomu, že současně z ničeho nevyplývá, že by se 



v případě jednotlivých článků, byť se týkají politicky činných osob, shodou okolností 

kandidujících v probíhajících parlamentních volbách, mohlo jednak o placenou inzerci 

a ani charakter článků není takový, že by se za ně obvykle poskytovala úplata. 

Měsíčník je vydáván pravidelně již od roku 1997, nejedná se tedy ani o účelově 

založené periodikum  

 

S ohledem na výše uvedené neshledal náš Úřad důvod pro zahájení správního řízení. 

 

 

 

 

 

 

 

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


