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96t44. Dvě ústavní soudkyně chtějí nástroje k ochraně poďivosti kampaní
Podle dvou ústavních soudkyň v Česku citelně chybí vhodné nástr$e k ochraně čestnosti a poďivosti volebních kampaní. DŮkazem je
případ kontroverzního inzerátu v Blesku v druhém kole loňslcých prezidentshých voleb. Soudkyně Vlasta Formánková a Kateňna
Šimáčt<ová to uvedly v odlišném stanovisku k usnesení, jímž plénum po vírce než ročním zkoumání odmítlo další sťžnost zpochybňující
rnýsledek zvolení Miloše Zemana prezidentem. Usnesení je i s takzvaným disentem dostupné v databázi soudu.

stížnost, kterou podali Jiří a Markéta Královcovi, směřovala konkrétně proti rozhodnutí NejvyšŠÍho správního soudu (NSS), Kený loni
uýsledek voleb potvrdil. ZjišĚné dehonestující vYrolsy, Keré v kampani použil Miloš Zeman či jeho Ým, pry vzhledem k jasné převaze
nad Karlem Schwazenbergem v druhém kole nemohly bezprostředně ovlivnit výsledek voleb. Formánková a Šimáčková připustily, Že
rozhodnutí NSS je řádně odůvodněné a ÚS neměl důvod je rušit. Měl pný ale jasně upozornit na to, že právní Úprava je nedokonalá a
neumožňuje hájit poďivost kampaní.

"Důsledky této trvající mezery v právu jsou podle nás dos[atečně prokázány právě zhoršující se úrovní volebních kampaní v naŠÍ zemi,"
napsaly Šimáčrová s Formánkovou. Upozornily například na to, že zadavatel sporného inzerátu, advokát Vladimír Zavadil, nakonec
dostaljen nízkou pokutu od České advokatní komory, Kárný senát mu původně přikazal, aby zaplatil 850.000 korun, odvolací instance
ale sankci snížila na 20.000 korun.

'linak řečeno i důstojná stavovská organizace se na svého člena nejdňve zaVářila písně a nakonec jej propustila s pokutou
odpovídající zhruba padesátině óstlry, Kerou vynaložil na zaplacení předměbrého inzerátu," konstatovaly obě soudlqyně.

Zneplatnění voleb podle ustalené judikatury NSS pňchází na řadu až v extrémnírchr případech, kdy {ištěná nezákonnost prokazatelně
ovlivnila výsledek. Reálným nástrojem ochrany férové a čsté volební kampaně poOle Šimáčkové s Formánkovou není ani tresřrí postih
za maření přípravy voleb či soukromoprávní žaloba na ochranu ďi očerněného kandidáta. Přitom už v roce 2005 US apeloval na
zákonodárce, aby vyfuořil nástroje, jež umožní sankce i za takové rcrušení volební kultury jež nevyžaduje opakování hlasovánÍ. Apel
ale zůstal nevyslyšený.

Zavadilův inzerát vyšel v pnrní den druhého kola loňslcých prezidentských voleb a haněl Zemanova protikandidáta Schwazenberga.
Například uváděl, že Schwazenberg "pňpravuje půdu pro vrácení majetku potomkům válďných zlďincŮ" a Že pokládá pováleČný
odsun Němců za nespravedlivý. Schwazenbergův volební tým podal po zueřejnění inzerátu trestní oznámení, Keré policie odloŽila.

Zemana v druhém kole první přímé volby prezidenta podpoňlo 55 procent voličů. Schwazenberga porazil rozdílem téměř 500.000
nlasů. šimáčkovou do funkce jmenoval právě zeman, furmánková je nominantkou václava klause.
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EpMVo.cZ, a.s. využívá zpravodajswí Crr, ierrož obsah je chráněn autorslcým ákonem. Přepis, šření či další zpřístupňování tohoto
obsahu či jeho části veřejnosti, a to jalcýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu CTK výslovně zaázán.
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