
Hlasy kupovala SOS i ČSSD, tvrdí bojovníci proti korupci 

 
"Máme zcela konkrétní svědectví o organizování nákupu hlasů pro ČSSD," říkají lidé z 
Nadačního fondu pro korupci  

Český Těšín – Volby v Českém Těšíně nebyly úplně košer. Alespoň to tvrdí zástupci 
nevládních organizací zabývajících se bojem proti korupci, kteří volby ve městě monitorovali 
a mají prý důkazy o protizákonném jednání.  

Výsledky monitoringu prováděného během komunálních voleb zveřejnili zástupci Nadačního 
fondu proti korupci Nevládní organizace Oživení na včerejší tiskové konferenci v Praze. 
Manipulace s hlasy voličů prý zaznamenali především v severních Čechách a na severní 
Moravě.  

Podle Janusze Konieczného, analytika Nadačního fondu proti korupci, se v Českém Těšíně 
kupčilo s hlasy voličů ve prospěch ČSSD a SOS Český Těšín.  

"Naši spolupracovníci, kteří byli už před volbami i v jejich průběhu na místě, shromáždili 
řadu svědectví a důkazů, které svědčí o kupčení s hlasy," říká Konieczny.  

V prvé řadě to byla i komunikace na sociálních sítích s nabídkami odměny za voličský hlas 
nebo svědectví o žádosti účastnit se nakupování hlasů, nabídky pět set korun za voličský hlas 
a tak dále.  

"Nákupčí voličských hlasů měli k dispozici seznam voličů, kteří již minule byli ochotni 
prodat svůj hlas. Ty často kontaktovali přímo sami nákupčí," uvedl Janusz Konieczny.  
Podle zadokumentovaného svědectví hlasy kupovala místní ČSSD v baru na sídlišti Svibice. 
Dle výpovědi svědkyně mělo jít o pět set korun za hlas pro sto až 150 lidí.  

"Celkově mělo být na úplatky vyčleněno sto tisíc korun. Svědkyně tvrdila, že byla osobně u 
toho, když se peníze předávaly. Proto jsme případ předali policii," komentuje situaci Lukáš 
Landa z Oživení. Předseda městské organizace ČSSD v Českém Těšíně Petr Procházka 
odmítá tvrzení zástupců Nadačního fondu proti korupci a Oživení o nakupování hlasů v jejich 
prospěch. "Je to sprostá lež a provokace ze strany pana Kuśe, která nás má poškodit. My jsme 
žádné hlasy nenakupovali," řekl Procházka.  

Kuśovo hnutí SOS pro Český Těšín je druhý politický subjekt, na který padá stín podezření, 
že skupoval hlasy voličů. Čtyři jeho spolustraníky ještě před začátkem voleb vyslýchala v této 
věci policie a podle informací Deníku jim i sdělila obvinění z maření přípravy voleb. Kuś 
však jakékoli skupování hlasů popírá.  

"Tady nikdo nic nekupuje. Někdo si podle mě takzvaně připravuje legendu a sehnat čtyři pět 
falešných svědků, kteří budou něco říkat, není problém," uvedl Kuś v pátek pro server 
iDNES.cz.  



Podle zástupců Nadačního fondu proti korupci nebylo nakupování hlasů tak masivní jako před 
čtyřmi lety. Na základě včera zveřejněných poznatků přesto podali v této věci na policii 
trestní oznámení. "My ovšem nemůžeme podat žalobu na neplatnost voleb, protože nám to 
nepřísluší. To mohou udělat pouze politické strany a hnutí z daného města," dodal Janusz 
Konieczny. 
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