
Nejvyšší správní soud 

Moravské nám. 6 

657 40 Brno 

 

Dne 6. 2. 2018 

Navrhovatel: Mgr. Tomáš Brandejský 

 

N á v r h na určení neplatnosti II. kola volby prezidenta republiky konaného ve dnech 26. a 27. 1. 2018 

 

Přílohy 

pamflet „Estébák, vyděrač, buzerant a prznitel dětí – náš příští prezident?“ zveřejněný na Facebooku 

(printscreen) 

 

[1] Navrhovatel je občanem zapsaným do stálého seznamu u Městského úřadu XXX, a svědčí mu tedy aktivní 

legitimace k  podání tohoto návrhu podle § 66 odst. 1 zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky 

(dále „zákon“) ve spojení s § 90 odst. 5 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále „s. ř. s.“) . 

Výsledky II. kola volby prezidenta byly vyhlášeny dne 30. 1. 2018 a vyhrál je pan Miloš Zeman, tento návrh 

je tedy podán v zákonné sedmidenní lhůtě.1 

[2] Podání návrhu je dále podle přesvědčení navrhovatele důvodné, protože ustanovení zákona byla při 

volební kampani zřejmě porušována nebo obcházena způsobem, který hrubě ovlivnil výsledek volby 

prezidenta nebo k tomu minimálně byl zcela reálně způsobilý (princip potenciální kauzality).2 Důvodem je 

jak skutečnost, že mělo dojít k velkému množství rozdílných porušení ustanovení zákona, tak skutečnost, že 

většina z těchto excesů je velmi závažná. 3 

[3] Podstatné je také to, že pan Miloš Zeman zvítězil s 2 853 390 hlasy před panem Jiřím Drahošem s 2 701 206 

hlasy o 2,73 %, tedy o pouhých 152 184 hlasů z celkového počtu 5 554 596 platných hlasů, což je velmi 

těsný výsledek (volby prezidenta republiky v roce 2013 vyhrál Miloš Zeman před Karlem Schwarzenbergem 

                                                             
1
 http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/18-016.htm 

 
2
 Srov. § 66 odst. 2 zákona: „Návrh na neplatnost volby prezidenta může podat navrhovatel, má -li za to , že byla porušena ustanovení zákona 

způsobem, který hrubě ovlivnil výsledek volby prezidenta.“  
 
Usnesení NSS ze dne 19. 2. 2013, č. j. Vol 16/2013 – 62: „Soud v souladu se svou ustálenou judikaturou k tomu, aby mohl vyhovět návrhu na 

neplatnost volby prezidenta republiky, používá postup spočívající ve t řech krocích. Zjišťuje postupně, zda došlo k (1) nezákonnosti; dále 
hodnotí (2) vztah mezi touto nezákonností a zvolením pana, jehož zvolení je napadeno, a konečně posuzuje (3) zásadní intenzit u  této  
nezákonnosti, která musí v konkrétním případě dosahovat takového stupně, že je možno se důvodně domnívat, že pokud by k takovému 

jednání nedošlo, nebyl by pan zřejmě vůbec zvolen (srov. k tomu přiměřeně usnesení NSS ze dne 2. 7. 2004, čj. Vol 6/2004 -12, č. 354/2004 
Sb. NSS).“ 
 
Nález Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2007, sp. zn. IV. ÚS 787/06 , nález ze dne 26. 1. 2005, Pl. ÚS 73/04. 

 
3
 Rozsudek NSS ze dne 18. 2. 2013, č. j. Vol 44/2013 – 72: „K prohlášení voleb za neplatné může dojít nejen v případě jedné intenzivní 

nezákonnosti porušující povinnost podle § 35 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, ale i v případě většího množství 

méně intenzivních nezákonností, způsobily-li by vady volebního procesu, že by voliči zřejmě rozhodli jinak a byl by zvolen jiný pan .“ 
 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/18-016.htm


pro srovnání o 476 234 hlasů), a s ohledem na níže uvedené nezákonnosti tak s pravděpodobností hraničící 

s jistotou mohlo dojít k ovlivnění výsledku voleb.4 

[4] Podle názoru navrhovatele proto nelze bez řádného soudního přezkumu věci bezpečně vyvrátit závěr, že se 

jedná právě o ten výjimečný případ, ve kterém je na místě přistoupit k zneplatnění provedené volby. 

Smyslem tohoto návrhu je tedy dosáhnout soudního přezkumu vedení volební kampaně panem Zemanem 

a dalšími osobami v jeho prospěch nebo neprospěch pana Drahoše. 

[5] S ohledem na podezření na závažná porušení zákona při vedení volební kampaně, které lze dovodit již na 

základě informací snadno dostupných na internetu a šířených mj. i veřejnoprávními médii, je navrhovatel 

nucen vážně pochybovat o tom, zda výsledek odpovídá skutečné vůli voličů. Formování jejich vůle zvolit 

určitého kandidáta a vůbec rozhodnutí jít k volbám mohlo být a patrně i bylo ovlivněno porušováním 

zákona, zejména šířením nepravd, polopravd a překroucených pravd, zatajováním původu finančních 

prostředků k vedení volební kampaně, zneužíváním veřejných prostředků a funkce veřejného činitele pro 

vedení volební kampaně a obecně nečestným a nepoctivým jednáním pana Zemana a jeho podporovatelů 

v rámci jeho volební kampaně. 

[6] Podle § 35 odst. 4 zákona přitom platí: „Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být 

o kandidátech zveřejňovány nepravdivé údaje.“ 

[7] Podle § 35 odst. 1 zákona pak platí: „Volební kampaní se rozumí jakákoli propagace kandidáta na funkci 

prezidenta republiky nebo volební agitace v jeho prospěch, zejména veřejné oznámení určené na jeho 

podporu nebo sloužící v jeho prospěch, včetně jakékoli doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle 

poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiného kandidáta na funkci 

prezidenta republiky.“ 

[8] Jak výše řečeno, ust. § 35 odst. 4 zákona bylo v rámci volební kampaně opakovaně a intenzivně 

porušováno, a to zejména negativní a dezinformační kampaní proti panu Drahošovi probíhající zejména 

prostřednictvím sítě internet (hromadné e-maily, dezinformační weby, facebookové skupiny a stránky, 

soukromé zprávy, komentáře etc.), v rámci které byly o tomto kandidátovi zveřejněny následující 

nepravdivé údaje: 

o Od roku 1985 spolupracoval s STB (krycí jméno „Bas“). 

o Ke spolupráci s STB byl donucen kvůli svým homosexuálně pedofilním sklonům . 

o Díky spolupráci s STB se dostal na stáž do SRN a Brazílie. 

o Svým kolegům kradl nápady, proto má několik spoluautorství na patentech, existují údajně 

svědectví o vyjadřování pana Drahoše v duchu: Buď budu uvedený jako spoluautor, nebo nebude 

žádný patent. 

o Dopustil se jiných blíže neurčených krádeží. 

o Případy jeho krádeží a homosexuálně pedofilních činů byly STB ututlány díky jeho nadstandardním 

výkonům při spolupráci s STB. 

o STB donášel na všechny, i na své kolegy z pěveckého sboru. 

[9] Tyto nepravdivé informace se šířily zejm. prostřednictvím hromadných e-mailů a sociálních sítí,5 a to ve 

skutečně masovém měřítku (jen redakce AE News údajně obdržela příslušný text od stovek svých čtenářů ).6 

                                                             
4
 Usnesení NSS ze dne 19. 2. 2013, č. j. Vol 32/2013 – 59: „Pravomoc Nejvyššího správního soudu rozhodnout o neplatnosti volby prezidenta 

republiky tedy nepochybně vyplývá z § 90 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 66 zákona o  volbě prezidenta republiky. Účelem daného řízení je 
zajistit účinnou ochranu proti takovým případným nezákonnostem v průběhu volby, které by mohly ovlivnit výsledek volby prezid enta.“ 
 
5
 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2375818-zdroje-jsem-mel-ale-zrovna-vcera-mi-zmizely-rika-autor-dezinformaci-lzive-e-maily 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2375818-zdroje-jsem-mel-ale-zrovna-vcera-mi-zmizely-rika-autor-dezinformaci-lzive-e-maily


[10] Výše uvedené informace se šířili též prostřednictvím strojově psaného pamfletu, který se měl objevit ve 

schránkách mnoha domácností a též u vstupu do hlasovací místnosti volebního okrsku č. 1 ve Zlíně . 

Důkaz: pamflet „Estébák, vyděrač, buzerant a prznitel dětí – náš příští prezident?“ zveřejněný na 

Facebooku (printscreen) 

[11] Pan Drahoš byl dále otevřeným dopisem a navazující „tiskovou zprávou“ Byzantského katolického 

patriarchátu (za kterým údajně stojí exkomunikovaný kněz Eliáš Antonín Dohnal)7 křivě obviněn z toho, že 

je iluminát, jakož i ze spolupráce nebo členství ve Svobodném zednářství a prosazování programu New 

World Order, výslovně podporování islamizace Evropy a zničení národů a evropské křesťanské kultury; 

genderové ideologie popírající přirozenost a objektivní morální hodnoty; juvenilní justice, která krade děti 

milujícím rodičům, kdy následně jsou z dětí vyráběni cyničtí tyrani; „čipování“ a totální kontrola každého 

člověka a snížení populace na jednu tzv. zlatou miliardu podle plánů architektů NWO. Pan Drahoš pak má 

reprezentovat „systém smrti“, zatímco pan Zeman má reprezentovat „systém života“. 

[12] Tyto zprávy pak byly opět šířeny zejména hromadnými e-maily,8 jakož i prostřednictvím facebookových 

skupin CzechFreePress, ZprávyExtra-live, Lidi, pojďme do nich!!!, Aliance národních sil, Parlamentní listy, 

Český svaz bojovníků za svobodu, Welcome to Reality – Freedom for Europe, Fanklub Tomia Okamury a 

hnutí SPD (oficiální) apod., a samozřejmě také jednotlivými uživateli, přičemž podle odborníka na 

kyberbezpečnost doc. Mgr. Kamila Kopeckého, Ph.D. z Centra prevence rizikové virtuální komunikace 

Univerzity Palackého v Olomouci mohly ovlivnit až desetitisíce lidí.9 

Důkaz: odborné vyjádření Mgr. Kamila Kopeckého k otázce, jaký dosah měly nebo mohly mít tyto a 

případně i další dezinformace šířené ve prospěch pana Zemana a v neprospěch pana Drahoše a jaký dopad 

měly nebo mohly mít na výsledek volby prezidenta republiky 

[13] Po internetu se pak virálně šířila též fotografie pana Drahoše a Angely Merkelové (současná kancléřka 

SRN), která měla podle doprovodných textů pocházet z jejich tajné schůzky, na které mělo být dohodnuto 

přijímání uprchlíků ČR, pokud se pan Drahoš stane prezidentem republiky, případně měla tato fotografie 

prokazovat, že pan Drahoš a paní Merkelová jsou přátelé a že pan Drahoš zastává stejné (tj. pozitivní) 

názory na imigraci. Ve skutečnosti tato fotografie pochází z chemického sympozia pořádaného 5. 11. 2013 

a pan Drahoš opakovaně vystoupil proti povinným kvótám a ekonomické migraci.10 

[14] S touto fotografií souvisí i další dezinformace, a totiž, že pan Drahoš údajně podepsal v roce 2015 výzvu 

vědců na podporu přijímání imigrantů v Evropě.11 Pan Drahoš sice skutečně v tomto roce podepsal výzvu 

Vědci proti strachu a lhostejnosti, tato však nenabádá k přijímání uprchlíků, nýbrž varuje před 

dehumanizací uprchlíků, vymezuje se vůči manipulaci a apeluje na selský rozum  a chladnou hlavu při 

demokratické diskuzi o této otázce.12 Tuto dezinformaci – překročení významu podpoření předmětné výzvy 

– přitom šířil i pan Zeman osobně, neboť při duelu na TV Prima uvedl, že pan Drahoš je jediný zastánce 

přijímání uprchlíků v ČR. 

                                                                                                                                                                                              
6
 https://aeronet.cz/news/kandidat-na-prezidenta-jiri-drahos-zvazuje-zalobu-na-internetu-se-o-nem-siri-vybusny-material-o-spolupraci-s-

komunistickou-stb-kopie-dokumentu-obdrzela-i-nase-redakce-puvod-informaci-je-neznamy/ 
 
7
  http://vkpatriarhat.org/cz/?p=37961 a http://vkpatriarhat.org/cz/?p=37954 

 
8
 https://hlidacipes.org/byvaly-knez-olomoucke-arcidieceze-siri-ukrajiny-konspirace-prezidentskem-kandidatovi-drahosovi-vymezil-se-vuci-

nemu-uz-i-arcibiskup/ 
 
9
 https://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/hoax-spam/1283-fake-news-ukrajina 

 
10

 http://manipulatori.cz/jiri -drahos-se-angelou-merkelovou-setkal-jako-chemik-chemickou-nikoliv-jako-politik-politickou/ 
 
11

 https://aeronet.cz/news/jiri-drahos-ktery-povazuje-obcany-za-nesvepravne-se-podvoli-natlaku-z-berlina-v-roce-2015-podepsal-vyzvu-
vedcu-na-podporu-prijimani-migrantu-v-evrope-a-kdo-podepsal-spolu-s-nim/ 
 
12

 http://manipulatori.cz/manipulace-jiri-drahos-odmita-kvoty-neni-pritelem-islamskych-diktatur/ 
 

https://aeronet.cz/news/kandidat-na-prezidenta-jiri-drahos-zvazuje-zalobu-na-internetu-se-o-nem-siri-vybusny-material-o-spolupraci-s-komunistickou-stb-kopie-dokumentu-obdrzela-i-nase-redakce-puvod-informaci-je-neznamy/
https://aeronet.cz/news/kandidat-na-prezidenta-jiri-drahos-zvazuje-zalobu-na-internetu-se-o-nem-siri-vybusny-material-o-spolupraci-s-komunistickou-stb-kopie-dokumentu-obdrzela-i-nase-redakce-puvod-informaci-je-neznamy/
http://vkpatriarhat.org/cz/?p=37961
http://vkpatriarhat.org/cz/?p=37954
https://hlidacipes.org/byvaly-knez-olomoucke-arcidieceze-siri-ukrajiny-konspirace-prezidentskem-kandidatovi-drahosovi-vymezil-se-vuci-nemu-uz-i-arcibiskup/
https://hlidacipes.org/byvaly-knez-olomoucke-arcidieceze-siri-ukrajiny-konspirace-prezidentskem-kandidatovi-drahosovi-vymezil-se-vuci-nemu-uz-i-arcibiskup/
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/hoax-spam/1283-fake-news-ukrajina
http://manipulatori.cz/jiri-drahos-se-angelou-merkelovou-setkal-jako-chemik-chemickou-nikoliv-jako-politik-politickou/
https://aeronet.cz/news/jiri-drahos-ktery-povazuje-obcany-za-nesvepravne-se-podvoli-natlaku-z-berlina-v-roce-2015-podepsal-vyzvu-vedcu-na-podporu-prijimani-migrantu-v-evrope-a-kdo-podepsal-spolu-s-nim/
https://aeronet.cz/news/jiri-drahos-ktery-povazuje-obcany-za-nesvepravne-se-podvoli-natlaku-z-berlina-v-roce-2015-podepsal-vyzvu-vedcu-na-podporu-prijimani-migrantu-v-evrope-a-kdo-podepsal-spolu-s-nim/
http://manipulatori.cz/manipulace-jiri-drahos-odmita-kvoty-neni-pritelem-islamskych-diktatur/


[15] S tímto souvisí též šíření nepravdivých informací o tom, že pan Drahoš je údajně obhájcem islámu, velkým 

přítelem islámských diktatur, Čechy by nechal raději islamizovat, než je nechat svobodně se bouřit proti 

Bruselu a nepodléhat nenávisti k Rusku a je připraven k zaprodání vlastního národa islámu.13 Tyto a 

obdobné dezinformace pak vychází údajně ze skutečnosti, že pan Drahoš přednesl příspěvek na konferenci 

„Překonávání globálních hrozeb: posilování mezikulturního dialogu, stability a míru“, která se konala 

v dubnu 2016 pod záštitou Ministerstva zahraničí ČR a konala ji Akademie věd ČR, na které však pan 

Drahoš nic takového neuvedl. 

[16] Všechny tyto a i další obdobné nepravdivé informace pak měly u široké veřejnosti vytvořit dojem, že pan 

Drahoš podporuje a způsobí islamizaci ČR, protože je pro přijímání imigrantů v ČR, pro „nelegální 

imigraci“, prosazuje kvóty pro přerozdělování imigrantů, těmto by přiznal na úkor občanů ČR vysoké 

sociální dávky, resp. je tzv. „vítačem“.14 

[17] Právě toto (a s ním související) tvrzení považuje navrhovatel za zcela zásadní z hlediska důvodnosti tohoto 

návrhu, neboť je obecně známo, že otázka imigrace zejména muslimů arabského či afrického původu do ČR 

je dlouhodobě jednou z nejožehavějších otázek současné české politiky a společnosti, kdy podpora této 

imigrace by pro politika představovala bez nadsázky „politickou sebevraždu“  (naopak nelze popřít úspěchy 

politických stran a hnutí založených právě na protiimigračních náladách, např. SPD Tomia Okamury, Islám 

v ČR nechceme!, původně Martina Konvičky atd.). 

[18] Je nasnadě, že právě z tohoto důvodu učinil pan Zeman z imigrace hlavní téma svých voleb, ačkoliv strach 

z ní prakticky nemá v ČR racionální základ.15 16 Iracionální a prokazatelný vliv tohoto tématu na výsledek 

voleb je pak patrný např. i z toho, že regiony s méně cizinci daly přednost Zemanovi.17 

[19] Síly tohoto tématu si jistě byly vědomy i další osoby stojící za šířením dezinformací o údajném „vítači 

Drahošovi“ a tuto společenskou náladu využily k jeho poškození v co nejvyšším měřítku. Dosah těchto 

dezinformací pak byl zejména kvůli jejich šíření prostřednictvím e-mailů, facebookových skupin a množství 

dezinformačních webů skutečně masový. Pokud bude provedeno řádné dokazování, vyplyne najevo, že 

„onálepkování“ pana Drahoše jako „vítače“ s dostatečně vysokou pravděpodobností mohlo ovlivnit více jak 

152 184 voličů (počet hlasů, o které vyhrál pan Zeman), neboť (ne)přijímání imigrantů bylo bez nadsázky 

otázkou č. 1 ve všech volbách v ČR od počátku „uprchlické krize“, a např. jen server www.aeronet.cz, který 

tyto dezinformace také šířil, má okolo 1 000 000 návštěvníků měsíčně.18 

                                                             
13

 http://www.eurabia.cz/Articles/31935-desive-informace-o-mozna-budoucim-prezidentovi-drahosovi-propaguj-mirumilovnost-islamu-
.aspx 
 
14

 
https://www.facebook.com/ProVlast/photos/a.675364422481987.1073741828.658060477545715/1790209664330785/?type=3&theater  
 

https://stanislavjahoda.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=643574 
 
https://aeronet.cz/news/utok-ukrajinske-feministky-na-milose-zemana-ve-volebni-mistnosti-probehl-ve-spolupraci-s-akreditovanymi-
ceskymi-novinari-a-zastupci-ceskych-medii-mame-podrobnosti-a-detaily-nehorazneho-skandalu/ 

 
https://www.facebook.com/events/1845217125776519/ 
 
15

 Srov. rozhovor s  politologem Doc. PhDr. Tomášem Lebedou, Ph.D. pro Hospodářské noviny: https://archiv.ihned.cz/c1-66030970-zeman-

uspesne-pracoval-se-strachem-z-migrace-ten-je-o-to-silnejsi-ze-je-v-nem-malo-rozumu-a-osobni-zkusenosti-rika-politolog 
 
16

 Ostatně podle posledního Sčítání l idu, domů a bytů v  roce 2011 je v ČR více příslušníků náboženství rytířů Jedi (Star Wars), než muslimů. 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Fenom%C3%A9n_Jedi_p%C5%99i_s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD_lidu  
 
https://globe24.cz/svet/48511-v-zahranici-se-podivuji-ceske-volby-ovlivnuje-migrace-zadne-muslimy-a-uprchliky-tam-ale-nemaji 
 
17

 https://technet.idnes.cz/prezident-zeman-drahos-volby-2018-korelace-okresy-ceska-republika-statistika-interaktivni-analyza-so-irh-
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[20] Nelze přitom přehlédnout, že naopak pan Zeman byl v rámci volební kampaně (billboardy, dopisy 

občanům, veřejná vystoupení pana Zemana apod.) nepodloženě vykreslován jako osoba, která imigraci 

do ČR zabránila a i do budoucna jí zamezí – a to ačkoliv prezident republiky nemá žádnou pravomoc, 

kterou by mohl imigraci ovlivnit, a pan Zeman toto dosud nijak prokazatelně neovlivnil. Jedná se tak 

pouze o „sbírání politických bodů“ za kvitování a podporování protiimigračních nálad ve společnosti, 

případně o sbírání zásluh za dosud nedosažené cíle. 

[21] Faktem naopak zůstává, že v době, kdy byl pan Zeman předsedou vlády (1998 – 2002), poskytla ČR ročně v 

průměru 95 azylů, což je jen o trochu méně, než v letech 2015 – 2016 (110 azylů ročně). Azyl byl v období 

pana Zemana poskytnut např. 83 Iráčanům (tedy 16 ročně). V letech 2015 až 2016 to naopak bylo jen 

celkem 5 Iráčanů. 

[22] Relevantní je také uvést, že ČR – ostatně jako žádná z postkomunistických zemí – nikdy nebyla cílem 

imigrantů z Blízkého východu a Afriky, a to pro relativně přísné imigrační resp. azylové zákony, relativně 

málo štědrý sociální systém, nebo obecně naladění společnosti proti imigraci, pramenící vedle 

oprávněného strachu možná také z nedostatečné historické zkušenosti s „exotickými“ cizinci, jakož i 

z absence pocitu kolektivní viny kvůli neexistující koloniální minulosti. A tedy nejen, že prezident republiky 

nemůže imigraci nijak ovlivnit a pan Zeman ji nijak neovlivnil, ale současně ani není nutné ČR před 

(muslimskou) imigrací chránit, neboť jí nic takového minimálně v posledních deseti letech nehrozilo a ani 

výhledově nehrozí (ČR není cílovou zemí). 

[23] Poukázat je nutné též na nečestné vedení volební kampaně pana Zemana, kdy billboardy umístěné po celé 

ČR a inzeráty publikované na jeho podporu v Deníku a Právu zněly: „Stop imigrantům a Drahošovi. Tato 

země je naše!“, které prima facie dávají do souvislosti imigraci a pana Drahoše, což potvrdil jako oprávněné 

i pan Zeman a od tohoto způsobu vedení kampaně se nikdy nedistancoval.19 Z výše uvedených důvodů je 

však patrné, že pan Drahoš „vítačem“ není, resp. že nic takového nebylo prokázáno a ani tomu nic 

nenasvědčuje. Pan Drahoš naopak opakovaně vystupoval vůči ekonomické migraci a vyslovil se též proti 

povinným kvótám.20 

[24] Další důležitou otázkou voleb byl nepochybně i přístup prezidentských kandidátů k otázce přijetí eura. Pan 

Drahoš pak podle informací šířených opět zejména prostřednictvím sítě internet je pro nepodmínečné a co 

nejrychlejší přijetí eura,21 což je však v rozporu se skutečností, neboť pan Drahoš ve skutečnosti vyjádřil 

názor, že „prezident není ten, kdo má prosazovat zavedení eura za každou cenu. Já se chci zasadit o 

zahájení opravdu seriózní diskuse. Položit na stůl podstatné argumenty pro a proti. Osobně si myslím, že 

těch „pro“ je více. Jsou pro občany podstatnější, míří více do budoucnosti. Například právě z důvodu, 

abychom patřili mezi ty, kdo sedí v EU u rozhodovacího stolu a nekrčí se v předsíni. Ale určitě bych euro 

netlačil proti vůli většiny odborníků i občanů.“22 Zde23 pak uvedl, že přijetí eura vidí jako reálné nejdříve cca 

za 10 let, avšak pouze tehdy, dojde-li k odbornému a celospolečenskému konsenzu. 
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[25] Dále došlo ke zkreslení výsledků volby i z toho důvodu, že zejména prostřednictvím sítě internet se šířily lži 

o tom, že pan Drahoš v případě vítězství jmenuje premiérem kontroverzního politika Miroslava Kalouska,24 

přičemž tato nepravdivá informace vycházela mj. z i panem Zemanem překrouceného výroku pana 

Drahoše, že s panem Kalouskem se mu v době vedení Akademie věd dobře spolupracovalo.25 

[26] Pan Drahoš byl rovněž neoprávněně dáván do souvislosti s výzvou Mantinely demokracie, jejíž obsah byl 

nadto dezinterpretován jako politický manifest proti panu Zemanovi.26 

[27] Není rovněž pravdou, že by pan Drahoš lidem odepřel referendum o vystoupení z EU, jak bylo uvedeno 

např. na serveru Novinky cz. a serveru Parlamentnilisty.cz.27 Nehledě na to, že referendum o vystoupení 

z EU za současné právní úpravy ani vyhlásit nelze (chybí příslušný prováděcí zákon), pan Drahoš vyslovil 

pouze to, že by při posuzování globálních otázek v referendu byl opatrný (na rozdíl od otázek 

komunálních), nicméně výslovně uvedl, že pokud by byl příslušný zákon přijat a následně by byly splněny 

podmínky pro vyhlášení referenda, toto by vyhlásil.28 Jedná se tak opět o překroucení jeho skutečných 

výroků.  

[28] Nepravdivá je i informace o tom, že pan Drahoš podporuje a zajistí umístění posádek cizích vojsk na území 

ČR neprodleně po svém případném zvolení.29 Tato informace však nemá žádný reálný základ a je nadto 

v rozporu s právní úpravou, neboť v těchto věcech nerozhoduje prezident, ale Parlament (čl. 39 odst. 3 

Ústavy ČR). 

[29] Korigovat je nutné též tvrzení, že volební kampaň pana Drahoše sponzoruje George Soros a Karel 

Schwarzenberg, nebo případně, že je resp. bude pouhou politickou loutkou, případně placenou ze 

zahraničí, neboť tato tvrzení se opět nezakládají na pravdě.30 

[30] Stejný závěr je nutné učinit též o tvrzení šířeném opět zejm. hromadnými e-maily, a totiž, že pan Drahoš 

odebere nebo sníží důchody, případně že za Drahoše bude draho, přičemž tato tvrzení taktéž nemají žádný 

reálný základ a ani právní podklad, neboť taková pravomoc prezidentovi republiky nepřísluší.31 Účelem této 
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dezinformace tak bylo zacílit na důchodce a sociálně slabé, kteří jsou známi pro svou vysokou volební 

účast, a tyto přesvědčit o tom, aby pana Drahoše nevolili, neboť chce snížit nebo zcela odstranit  jejich 

zpravidla jediný příjem, a tedy ohrozit jejich existenci. 

[31] Pominout nelze ani dezinformaci, že Česká republika vedla proti panu Zemanovi negativní kampaň, resp. že 

prostřednictvím Ministerstva vnitra školila týmy ostatních prezidentských kandidátů, jak pana Zemana 

porazit,32 nebo tvrzení, že pan Drahoš si měl údajně pozměňovat svou stránku na Wikipedii, aby odstranil 

nevhodné údaje o své osobě.33 Zmínit lze též nepravdivé tvrzení pana Zemana, že se neúčastní žádné 

televizní debaty a následné nečestné změny jejich počtu, a konečně i jeho nepravdivé tvrzení, že jej 

podpořil historicky nejznámější a nejpopulárnější zpěvák Karel Gott.34 

[32] Dále navrhovatel poukazuje na to, že po dobu kampaně byl na Twitteru veden falešný účet pana Drahoše35, 

který se „tvářil“ jako účet oficiální a zde uvedené „tweety“ byly dále šířeny jako oficiální příspěvky pana 

Drahoše zejm. na sociální síti Facebook.36 Zveřejňované příspěvky přitom svým obsahem podporovaly 

mylné představy o panu Drahošovi vyvolávané výše uvedenými dezinformacemi. 

[33] Navrhovatel dále považuje za porušení § 35 odst. 4 zákona i to, že pan Zeman se nikdy od útoků svých 

podporovatelů na pana Drahoše a jimi šířených dezinformací nedistancoval, tedy takový přístup pana 

Zemana nelze považovat za čestný ani poctivý hodný kandidáta funkce prezidenta demokratické republiky. 

[34] Nepoctivé, nečestné a nepravdivé je podle názoru navrhovatele i to, že pan Zeman nejprve prohlásil, že 

žádnou volební kampaň nepovede, načež tato byla prokazatelně vedena37 přes jeho manželku Ivanu, zejm. 

však přes spolek Přátelé Miloše Zemana, z. s., jakož i při regionálních prezidentských návštěvách, 

prostřednictvím prezidentského mluvčího Jiřího Ovčáčka (např. prostřednictvím jeho vystupování v TV 

Barrandov a prostřednictvím jeho Twitteru), prostřednictvím Kanceláře prezidenta republiky, a též panem 

Zemanem osobně, což lze také posoudit jako porušení povinnosti k registraci třetí osoby (§ 35 odst. 2 

zákona), povinnosti zveřejnění údajů o financování kampaně (§ 36 odst. 3 a 4 zákona), jakož i jako zneužití 

funkce veřejného činitele a veřejných prostředků na vedení volební kampaně.38 

[35] Tento spolek nadto lze s ohledem na jeho personální substrát a další okolnosti považovat spíše za 

institucionalizovaný volební tým pana Zemana (např. předsedou představenstva spolku je kancléř 

kandidáta a prezidenta Zemana), resp. za „bílého koně“, kterým se pan Zeman a jeho volební tým snažil 

vyhnout zejm. porušení slibu, že žádnou kampaň pan Zeman nepovede, jakož i povinnosti dodržet finanční 

limit pro vedení kampaně, nebo povinnosti zveřejnit údaje o financování volební kampaně dle § 38 zákona 

(předmětný spolek slíbil zveřejnit své účetnictví až za půl roku, tedy v  okamžiku, kdy již nebude možné 

platnost volby napadnout). Nejen podle názoru navrhovatele tedy bylo zřízení tohoto spolku a vedení 
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kampaně jeho prostřednictvím zcela účelové obcházení zákona, což rozhodně nelze považovat za poctivé a 

čestné vedení volební kampaně, nejedná-li se současně o jiná porušení zákona.39 

[36] Volební zákon byl přitom podle názoru navrhovatele přijat proto, aby mohla veřejnost kontrolovat, kdo 

stojí za financováním jednotlivých kandidátů, aby bylo možné odhalit např. ovlivňování kandidáta 

ekonomickými subjekty, zahraničními tajnými službami, případně plněním pocházejícími z trestné činnosti 

apod. 

[37] Navrhovatel také doplňuje, že návštěvy krajů (a případné jiné prezidentské návštěvy, vystoupení atp.) a 

vystupování pana Zemana v televizi TV Barrandov nebylo zahrnuto mezi výdaje na kampaň a část z výdajů 

(2,2 milionů Kč)40 byla dokonce hrazena z veřejných peněz. 

[38] Oproti svým soupeřům měl tedy současný prezident nespornou výhodu státem a kraji hrazené kontaktní 

kampaně a dále pravidelné účasti na TV Barrandov, která je držitelem licence pro digitální multiplexy od 

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a panu Zemanovi poskytovala neférově větší prostor, než 

soupeřům, jak konstatovala i RRTV.41 

[39] Pan Zeman tedy využil neférově většího prostoru na licencované televizi, navštěvoval kraje a vedl tam 

kampaň za veřejné peníze a navíc tyto náklady ani nezahrnul do nákladů na kampaň. Odhadovaná cena za 

kampaň před prvním kolem byla podle analytiků Rekonstrukce státu 34 milionů korun.42 Tyto skutky 

(protiplnění nevykázaná před občany, využívání veřejných peněz na kampaň) se neslučují s férovým 

vedením kampaně a daly panu Zemanovi výhodu nad soupeři mimo rámec zákona.  

[40] Navrhovatel dále dává zdejšímu soudu k úvaze, zda lze považovat za čestné, poctivé, a obecně souladné se 

zák. č. 275/2012 Sb. jednání pana Jiřího Ovčáčka v rámci volební kampaně, ať už se jedná o jeho 

vystupování na TV Barrandov, kde např. povzbuzoval bučení obecenstva na fotografii pana Drahoše, nebo 

kde namísto pana Drahoše donesl fíkus, nebo o jeho vyjadřování prostřednictvím jeho twitterového účtu.43 

[41] Dále navrhovatel poukazuje na velké množství lží uvedených panem Zemanem v rámci volební kampaně, 

jejichž přehled lze shlédnout např. zde44. 

[42] Závěrem navrhovatel zastává názor, že ani parametry prezidentských debat na TV Prima a TV Barrandov 

nebyly čestné ani poctivé, a zjevně při nich bylo nadržováno panu Zemanovi (zejm. výběrem témat 

odpovídajících výše uvedeným dezinformacím šířeným o panu Drahošovi), což možná také bylo záměrem 

příslušných médií.45 

[43] Navrhovatel dodává, že porušení zák. č. 275/2012 Sb. bylo nepochybně podstatně více, není však reálné, 

aby jedna osoba, nadto v rámci sedmidenní lhůty k podání tohoto návrhu, mohla všechny tyto 

nezákonnosti zjistit, namítnout a především obstarat potřebné důkazy. Navrhovatel však zastává názor, že 
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na podstatnou a především dostatečnou část těchto nezákonností poukázal, jakož i navrhl zcela způsobilé a 

dostatečné dokazování. 

[44] Výše uvedené nezákonnosti tedy ve svém souhrnu vedou k nepochybnému závěru, že došlo nebo zcela 

reálně dojít mohlo k hrubému ovlivnění volby prezidenta, tj. ke zvolení jiného kandidáta, neboť při volební 

kampani zejména došlo k masivní dezinformační negativní kampani vůči panu Drahošovi a masivní 

dezinformační pozitivní kampani ve prospěch pana Zemana, přičemž i tak byl výsledek volby velmi těsný.46 

Důkaz: dotazníkové šetření a následné statistické vyhodnocení získaných dat k otázce, kolik voličů (resp. 

jaké procento z nich a s jakou pravděpodobností) se rozhodlo volit pana Zemana, resp. nevolit pana 

Drahoše, na základě výše uvedených dezinformací a jiných namítaných nezákonností  volební kampaně 

[45] Závěru, že pokud by výše uvedené nezákonnosti při volební kampani nenastaly (zejména by o panu 

Drahošovi nebyly šířeny výše uvedené dezinformace), zvítězil by ve volbách pan Drahoš, nasvědčuje i 

skutečnost, že tento kandidát zvítězil v hlavním městě Praze a dále ve Středočeském, Libereckém a 

Královéhradeckém kraji, kde podle demografických dat žijí občané s vyšším dosaženým vzděláním, kteří 

podle odborníků vykazují vyšší odolnost vůči dezinformacím a „fake news“.47 

[46] Při volební kampani ve prospěch pana Zemana bylo podle médií a odborníků tendenčně využíváno politicky 

citlivých témat, jakým je např. v ČR celkem bezpředmětná otázka imigrace48, a při záměrné skandalizaci 

pana Drahoše se podporovatelé pana Zemana neštítili tohoto označit ani za spolupracovníka STB, 

homosexuálního pedofila, podvodníka apod., což jsou „nálepky“, které každého člověka v očích voliče, 

který jim uvěří, diskvalifikují. 

[47] Nic na tom nemění ani skutečnost, že na některé z těchto lží, polopravd a překroucených pravd pan Drahoš 

reagovat mohl a na některé z nich i reagoval, neboť většina lidí podléhá rčení „na každém šprochu pravdy 

trochu“, a nelze tedy vycházet z toho, že v takovém případě nedošlo nebo nemohlo dojít k ovlivnění 

výsledku voleb. Nadto velké části populace není vlastní kritické myšlení, nebo není ochotna či schopna 

uznat, že uvěřila dezinformaci. Ne nadarmo se o současné době kriticky hovoří jako o post-informačním 

věku. Zohlednit je nutné i obrovské množství šířených dezinformací. Jen málokdo má schopnosti a 

především čas a vůli k tomu ověřovat si každé negativní tvrzení o každém kandidátovi na funkci veřejného 

činitele. 

[48] Jinými slovy, škody napáchané šířenými dezinformacemi a jinými nezákonnostmi při vedení volební 

kampaně nelze ani zdaleka napravit tím, že pan Drahoš mohl a případně i uvedl věci na pravou míru. Jak 

přiléhavě praví indiánské přísloví, vyřčené slovo a vystřelený šíp nelze vrátit. 

[49] Dezinformace se nadto šířily ve velkém měřítku prostřednictvím hromadných e-mailů, komentářů a 

soukromých zpráv, tedy dezinformace se k voličům dostávali často od blízkých osob, což zásadně zvyšovalo 

důvěryhodnost takto šířených zpráv a reálnost přesvědčení těchto osob o tom, že se jedná o informace 

nepravdivé, tak byla z pozice pana Drahoše v podstatě nulová.49 
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Důkaz: odborné vyjádření Doc. PhDr. Tomáše Lebedy, Ph.D. k tomu, zda mohl pan Drahoš nebo jeho 

volební tým účinně vyvrátit šířené dezinformace a také k tomu, zda lze dojít k závěru, že pokud by 

k namítaným nezákonnostem volební kampaně nedošlo, vyhrál by volbu prezidenta republiky pan Drahoš, 

případně nakolik je to pravděpodobné (případně provedení obdobného důkazu s jiným nezávislým 

odborníkem či odborníky) 

[50] Podle názoru navrhovatele tento způsob vedení volební kampaně nemůže být soudem posvěcen, protože 

pokud by tento způsob vedení volební kampaně byl shledán poctivým a čestným ve smyslu § 35 odst. 4 

zákona, došlo by k absolutnímu vyprázdnění těchto pojmů a v důsledku též k dalšímu poklesu úrovně 

politické soutěže. 

[51] S ohledem na výše uvedené je tedy podle nejlepšího vědomí a svědomí navrhovatele nutné vážně 

pochybovat o tom, zda výsledek II. kola vyjadřuje vůli voličů, protože relevantní část voličů při volbě zcela 

reálně mohla volit ve skutkovém omylu vyvolaném prokazatelně šířenými dezinformacemi a jinými 

vytýkanými vadami volební kampaně, a jejich projev vůle je tak z  hlediska práva neplatný. To ostatně může 

být také prokázáno provedením navrženého dokazování, mezi které patří i odkazy na webové stránky 

v poznámkách pod čarou. Je však pouze na soudcích zdejšího soudu, zda lze takový způsob vedení volební 

kampaně považovat za čestný, poctivý, zákonný a zejména demokratický. 

[52] Pokud by zdejší soud neshledal ovlivnění výsledku voleb, přesto může být tento návrh účelný, protože 

právní úvahy soudu v odůvodnění by mohly i v případě nevyhovujícího výroku stanovit základní nároky na 

úroveň vedení volební kampaně alespoň pro futuro. 

[53] Poukázat lze též na nedostatečnost právní úpravy volby prezidenta republiky (nevhodná definice 

„registrované třetí osoby“ dle § 35 odst. 2 zákona, nízké sankce, žádná možnost předběžných opatření 

atd.). 

[54] Navrhovatel dále dává zdejšímu soudu k úvaze, zda není na místě v souladu s § 39 odst. 1 s. ř. s. spojit 

všechny skutkově související návrhy ke společnému projednání, aby došlo ke sdružení skutkových tvrzení 

navrhovatelů. 

[55] Závěrem navrhovatel uvádí, že účelem návrhu není trestat pana Zemana za porušování zákona, kterého se 

ani nemusel dopustit on. Účelem tohoto návrhu je primárně dosažení zákonné, tj. zejm. poctivé a čestné 

volby prezidenta republiky (jak vyžaduje § 35 odst. 4 zákona ve spojení s čl. 54 odst. 2 Ústavy ČR), která 

nebude ovlivněna porušováním zákona. 

 

Mgr. Tomáš Brandejský, navrhovatel 


