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Stížnost – porušování zákona o volbě prezidenta republiky (formou otevřeného dopisu)
Vážené dámy a pánové,
KAN již půl století stojí na obraně demokracie v této zemi, proto nemůže lhostejně přihlížet ani tomu, za
jakých nerovných podmínek probíhá stávající kampaň před volbami prezidenta ČR.
Nemáme nyní na mysli komparativní výhody dané cestami po regionech placených daňovými poplatníky, či
právě před volbami se náhodou objevující publikace z řad přátel Miloše Zemana, ale chtěli bychom
poukázat na možné nerespektování pravidel daných zákonem 275/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(zákon o volbě prezidenta republiky) ze strany jednoho z kandidátů.
Zatímco ostatní demokratičtí kandidáti si pravděpodobně plní zákonnou povinnost vést účetnictví a finanční
toky realizovat přes transparentní účet, v případě prezidenta - kandidáta Ing. Miloše Zemana není dodržován
zákon o volbě prezidenta republiky, konkrétně § 36-38, (patrně v duchu toho, že je veřejně a dlouhodobě
laicky a pokřiveně vykládána ústava, právní normy i rozhodnutí soudů).
Jak si lze jinak vysvětlit, že zemi zaplavily billboardy vyzývající k volbě Miloše Zemana, přičemž náklady
v řádu miliónů údajně neproběhly přes transparentní účet tohoto kandidáta? Nelze snad tuto anonci
považovat za volební kampaň dle § 35 zákona 275/2012 Sb.? Kampaň kandidáta Miloše Zemana
nepovažujeme za férovou politickou soutěž dále proto, že se objevily publikace přímo z dílny ředitele
Tiskového odboru kanceláře prezidenta Jiřího Ovčáčka, navíc anoncované velkoplošnou reklamou, a opět se
tak děje mimo zákonnou transparentní volební kampaň. Náklady na publikace „Dokážeme si vládnout sami“
a „Tato země je naše“ opět odhadované na sedmimístnou peněžní sumu pokládáme za propagaci
prezidentského kandidáta Miloše Zemana a tedy za výdaj podléhající evidenci a zveřejnění.
V našem názoru, že v České republice neprobíhá rovná a seriózní předvolební kampaň, a že ze strany
stávajícího prezidenta dochází k podivnému a neférovému přístupu nejsme sami. Ztotožňujeme se s názorem
PhDr. Pavla Fischera, který podpásové chování Pražského hradu označil trefně za hybridní kampaň.
Žádáme proto Váš Úřad, aby jako příslušný dozorový orgán ve smyslu § 38 b posoudil, zda je v současné
době všemi kandidáty naplňován zákon 275/2012 Sb., a v případě, že se prokáže, že někteří kandidáti
postupují non lege artis, aby konal.
Zatím jsme součástí civilizované demokratické Evropy, kde jsou si všichni před zákonem rovni a neradi
bychom byli svědky toho, že se schyluje k novému Vítěznému únoru, či lednu 2018 tím, že zákonné
podmínky platí jen pro neprivilegovanou většinu českých občanů.
V Praze dne 19.12.2017

Za Ústřední radu KAN
Jiří Domlátil, v.r. Marcel Miška, v.r. Bohuslav Hamáček v.r.

