
Důkazy o volební korupci jsou na stole 

 
Nadační fond proti korupci dokončil analýzu údajně masového podplácení voličů na území 
několika měst a nyní svá zjištění předá policii. V Moravskoslezském kraji podle fondu 
docházelo k podplácení voličů na území Českého Těšína, v městském obvodu Ostrava-
Vítkovice a určitý stín podezření visí i nad Opavou. 

K největším manipulacím docházelo podle včera zveřejněných informací v Českém Těšíně. 
"Bylo to opravdu masové, i když ne v takovém měřítku jako při minulých komunálních 
volbách. Ke zlepšení situace přispěla akce policie, která těsně před volbami sdělila podezření 
čtyřem lidem, kteří se na nabízení peněz měli podílet," řekl zástupce fondu Janusz Konieczny. 
Nabízení peněz je zadokumentováno i pomocí videonahrávek, které nyní bude zkoumat 
policie.  

Hlasy se v Českém Těšíně podle Konieczného nakupovaly nejenom pro kandidátku SOS pro 
Český Těšín, ale také pro ČSSD. Zcela konkrétní svědectví pro nakupování hlasů pro ČSSD 
pochází z baru na sídlišti Svibice. "Celkově mělo být na úplatky vyčleněno 100 tisíc korun. 
Svědkyně tvrdila, že byla osobně u toho, když se peníze předávaly. Proto jsme případ předali 
policii," uvedl Lukáš Landa ze sdružení Oživení, které také situaci monitorovalo.  
Řadu svědectví o nakupování hlasů eviduje Nadační fond proti korupci také z ostravského 
obvodu Vítkovice. Hlasy měly být nakupovány pro Hnutí pro Vítkovice a také pro Romskou 
demokratickou stranu.  

V Opavě se podle Nadačního fondu proti korupci stal ze shánění hlasů výhodný byznys pro 
třetí osoby. Byl zmapován případ, kdy dvě osoby nabízely možnost obstarání volebních hlasů 
za 450 korun. "Transakce měla být formálně vykázána jako reklamní kampaň. Nevíme, zda 
šlo o reálnou nabídku na ovlivnění voleb, nebo podvod. Každopádně mohlo jít o trestný čin, 
tak jsme věc předali policii," dodal Landa z Oživení.  

Zatím není jasné, zda se kvůli podezření budou muset volby někde opakovat. "My jsme podali 
trestní oznámení, ale už nemůžeme podat návrh na přezkum voleb, na to nemáme právo. 
Tento krok musí udělat jedině politická strana, která se tímto jednáním cítí poškozená," 
doplnil Janusz Konieczny.  

Krajský soud v Ostravě včera přitom žádný takový návrh neobdržel. Jedinou žalobou 
související s komunálními volbami, kterou se soud zabývá, je případ z Karlovy Studánky, kde 
obec vyškrtla několik kandidátů, kteří zde mají pouze fiktivně nahlášené bydliště. Soud v této 
stížnosti zatím nerozhodl. 
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