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Věc:	zneužívání	prostředků	městské	části	Praha	20	pro	vedení	volební	kampaně	
starostky	Hany	Moravcové	
	
Vážený	pane	tajemníku,	
	

my,	 níže	 podepsaní	 členové	 rady	městské	 části,	 zastupitelstva	městské	
části	a	představitelé	subjektů	kandidujících	v	říjnových	komunálních	volbách	se	
na	vás	tímto	obracíme	jako	na	představitele	státní	správy	na	Úřadu	městské	části	
Praha	 20,	 který	 má	 v	 působnosti	 i	 dohlednad	 výkonem	 přenesené	 správy.	
Žádáme	vás,	abyste	co	nejrychleji	zajistil,	že	prostředky	městské	části	Praha	20	
nebudou	zneužívány	pro	volební	politickou	kampaň	starostky	Hany	Moravcové.	

	
Obyvatelé	lokality	Nad	Palečkem	si	přejí	změnu	územního	plánu.	Toto	je	

zcela	 legitimní	snaha	a	zastupitelstvo	se	za	občany	postavilo	a	25.	6.	2018	tuto	
změnu	na	návrh	opozičních	zastupitelů	odhlasovalo.	Paní	starostka	však	chce	věc	
zjevně	 zneužít	 k	 získání	 hlasů.	Nejprve	 navrhla	 absurdní	 referendum,	 které	 by	
znamenalo	obrovské	výdaje	a	mělo	za	cíl,	aby	hlasující	v	referendu	dali	ve	druhé	
volební	 místnosti	 hlas	 subjektu	 Šance	 pro	 Počernice.	 Tato	 snaha	 byla	
zastupitelstvem	 odmítnuta,	 neboť	 schválení	 změny	 ÚP	 zastupitelstvem	 je	
maximum,	co	může	obec	udělat.	

	
Paní	 starostka	 se	 nicméně	 rozhodla,	 že	 věc	 zneužije	 dále	 a	 organizuje	

„občanskou“	 petici,	 kterou	 mají	 po	 Počernicích	 zajišťovat	 brigádníci	 placení	
radnicí.	 Na	 této	 petici	 na	 každém	 archu	 figuruje	 pouze	 starostka	 celým	 svým	
jménem	jako	petiční	výbor.	Podle	důvodové	zprávy	chce	získat	minimálně	1000	
podpisů/hlasů,	 což	 je	 množství,	 které	 může	 zcela	 proměnit	 volební	 výsledek,	
neboť	 je	 to	 více	 než	 polovina	 počtu	 voličů	 Šance	 v	 minulých	 volbách.	 Podle	
stránek	úřadu	chce	úřad	najmout	mladé	brigádníky,	kteří	by	s	peticí	ve	dvojicích	
chodili	plné	dva	měsíce	po	obci	a	přirozeně	propagovali	jak	petici,	tak	starostku	a	
její	 politické	 uskupení.	 Tito	 brigádníci	 se	 mají	 hlásit	 přímo	 na	 radnici	 u	 Jany	
Keilové	 z	 odboru	 kanceláře	 úřadu,	 kde	 dostanou	 patřičné	 pokyny,	 co	 dělat.	
Schůzky	brigádníků	mají	probíhat	přímo	v	kanceláři	starostky.	

	
Paní	 starostka	 by	 tak	 získala	 za	 peníze	 úřadu	 měsíce	 propagace	

prostřednictvím	brigádníků,	kteří	by	šířili	její	jméno	a	program	a	rozdávali	archy	
s	 vytištěným	 jménem	 starostky.	 Žádný	 jiný	 kandidující	 subjekt	 by	 tuto	 výhodu	
neměl.	

	
Jedná	se	o	šokující	zneužití	prostředků	radnice	a	politizaci	samosprávy,	

která	má	před	volbami	už	zcela	nepokrytě	sloužit	znovuzvolení	starostky.	Tento	
krok	je	naprosto	bezprecedentní.	Nejsme	si	vědomi,	že	by	se	kdy	v	Praze	stalo,	že	



by	 starosta	 byl	 před	 volbami	 pověřen	 soupisem	 petice	 ke	 klíčovému	
předvolebnímu	 tématu,	 v	 této	 petici	 následně	 sám	 figuroval	 a	 zároveň	 její	
propagaci	zajišťoval	a	platil	úřad.	Rada	vůbec	nemůže	pověřit	starostu,	aby	něco	
takového	dělal	za	obec	a	jménem	obce.	Právo	petiční	je	lidské	právo	garantované	
v	 článku	 18	 Listiny	 základních	 práv	 a	 svobod.	 Toto	 právo	 nemůže	 být	
vykonáváno	na	pokyn	a	pověření	právnickou	osobou	veřejného	práva.	Starostka	
ostatně	 není	 v	 usnesení	 vůbec	 jmenována.	 Výzvu	 v	 důvodové	 zprávě,	 že	 by	 v	
petičním	 výboru	 měl	 být	 člen	 rady	 MČ	 Praha	 20,	 pak	 dokonce	 flagrantně	
porušila.	

	
Absurdnost	 situace	 ještě	 podtrhují	 hlasy	 dalších	 obyvatel	 Horních	

Počernic,	kteří	 se	ptají,	 zda	 i	 jejich	zájmy	bude	vedení	obce	prosazovat	 formou	
organizace	podobných	petic.			

	
Jsme	nadále	připraveni	jako	radní,	zastupitelé,	kandidáti	a	politici	všemi	

prostředky	 podporovat	 obyvatele	 lokality	Nad	 Palečkem,	 avšak	 odmítáme,	 aby	
byli	 zneužíváni	 v	 kampani	 způsobem,	 který	 je	 v	 příkrém	 rozporu	 se	 zákonem.	
Jdetotiž	o	evidentní	zasahování	radnice	do	průběhu	voleb	a	snaha	je	ovlivnit.		

	
Žádáme,	aby	bylo	okamžitě	zajištěno,	že	žádné	prostředky	MČ	nebudou	

využity	na	podporu	předvolební	petice	paní	starostky.	K	tomuto	účelu	nesmí	být	
využity	nejenom	peníze	obce,	ale	ani	zaměstnanci	obce	či	webové	stránky	obce.	Z	
důvodu,	že	se	jedná	o	politickou	kampaň,	nesmí	být	dané	materiály	umístěny	ani	
v	 budovách	obce.	 Souhlas	Rady	 s	 takovým	umístěním	není	 vykonatelný,	 neboť	
došlo	k	obelhání	členů	Rady.	Usnesení	nijak	nejmenuje	Hanu	Moravcovou	ani	 ji	
nepověřuje,	 aby	 byla	 členkou	 petičního	 výboru.	 K	 tomu	 obec	 vůbec	 nemůže	
fyzickou	 osobu	 pověřit.	 Dále	 paní	 starostka	 radním	 nesdělila,	 že	 propagace	
petice	má	 být	 placena	 radnicí	 v	 průběhu	 volební	 kampaně.	 Především	 je	 však	
celá	výše	popsaná	snaha	v	rozporu	se	zákony.		

	
Vážený	 pane	 tajemníku,	 protože	 paní	 starostka	 plánuje	 čerpat	 peníze	

obce	pro	svoji	kampaň	již	od	září,	žádáme	vás,	abyste	nás	do	tří	dnů	od	obdržení	
tohoto	dopisu	informoval,	zdali	výše	popsaná	iniciativa	(včetně	umístění	petice)	
byla	 zastavena	 či	 nikoliv.	 V	 případě,	 že	 nezákonné	 a	 neetické	 zneužití	
samosprávy	 bude	 pokračovat,	 učiníme	 jako	 představitelé	 samosprávy	
neprodleně	následující	kroky:	

	
1.	Obrátíme	se	na	kancelář	ředitele	Magistrátu	hlavního	města	Prahy	s	žádostí	o	
pomoc.	
2.	Obrátíme	se	na	Ministerstvo	vnitra	ČR	s	žádostí	o	pomoc.	
3.	 Protože	 zmíněná	 činnost	 by	 byla	 způsobilá	 výrazně	 zasáhnout	 do	 volební	
kampaně,	učiníme	tento	aspekt	předmětem	žaloby	v	rámci	volebního	soudnictví.	
4.	 Zvážíme,	 zdali	 navrhneme	 soudu	 vydání	 předběžného	 opatření	 zakazujícího	
radnici	provedení	příslušných	plateb.	
5.	Požádáme	Úřad	pro	dohled	nad	hospodařením	politických	stran	o	stanovisko,	
zdali	je	financování	podobných	aktivit	přímou	pomocí	politické	straně.	
6.	 Budeme	 trvat	 na	 vyvození	 konkrétní	 odpovědnosti	 konkrétních	 osob	
zapojených	do	tohoto	protiprávního	jednání.		
	



Vážený	pane	tajemníku,	žádáme	vás,	abyste	neprodleně	shora	uvedenou	
skutečnost	prověřil	a	učinil	příslušné	kroky	a	opatření.		
	
V	úctě	
	
Ing.	Milan	Herian	
zastupitel	MČ	Praha	20	
člen		Kontrolního	výboru	ZMČ	Praha	20	
	
Mgr.	Jiří	Beneda	
zastupitel	MČ	Praha	20	
místostarosta	MČ	Praha	20	
	
Karla	Polydorová	
zastupitelka		MČ	Praha	20	
radní		pro	územní	rozvoj	
	
Mgr.	Alena	Štrobová	
zastupitelka	MČ	Praha	20	
předsedkyně	Finančního	výboru	ZMČ	Praha	20	
	
Ing.	Tamara	Spilková	
zastupitelka	MČ	Praha	20	
členka		Finančního	výboru	
předsedkyně	komise	životního	prostředí	RMČ	Praha	20	
členka	Komise	bytové,	sociálně	zdravotní	a	protidrogové	RMČ	Praha	20	
	
Daria	Češpivová	
zastupitelka	MČ	Praha	20	
členka	Komise	bytové,	sociálně	zdravotní	a	protidrogové	RMČ	Praha	20	
	
Mgr.	Alžběta	Cibochová	
zastupitelka	MČ	Praha	20	
členka	Výboru	pro	partnerství	a	Komise	kultury	RMČ	Praha	20	
	
Jiří	Stibor	
zastupitel	MČ	Praha	20	
člen		Komise	kultury	a	Komise	pro	projekt	Zdravá	města	a	MA	21	RMČ	Praha	20	
	
Jiří	Šebek	
Zastupitel	MČ	Praha	20	
	
Zbyněk	Mucha	
kandidát	Hnutí	občanů	Počernic	s	podporou	Pirátů	
člen	komise	Výstavby	a	územního	rozvoje	RMČ	Praha	20	
	
Mgr.	Viktor	Šaroch,	Ph.D	
kandidát		Společně	pro	Počernice	
	



Mgr.	Josef	Beránek	
kandidát		Společně	pro	Počernice	
	
Zuzana	Horová	
kandidát		Společně	pro	Počernice	
	
Mgr.	Jan	Gregor	
kandidát		Společně	pro	Počernice	
předseda	MO	KDU	ĆSL	Praha	14	
	
Antonín	Mocik	
kandidát		Společně	pro	Počernice	
	
Dušan	Mach		
kandidát		Společně	pro	Počernice	
	
Ing.	Jan	Zavadil	
kandidát		Společně	pro	Počernice	
	
Ing.	Miloš	Vacek	
kandidát	Hnutí	občanů	Počernic	s	podporou	Pirátů	
	
Petr	Český		
kandidát	Hnutí	občanů	Počernic	s	podporou	Pirátů	
	
Mgr.	Blanka	Horká	
kandidát	Hnutí	občanů	Počernic	s	podporou	Pirátů	
	
MUDr.	Kateřina	Boudová	
kandidát	Hnutí	občanů	Počernic	s	podporou	Pirátů	
	
Zdeněk	Sedláček	
kandidát	Hnutí	občanů	Počernic	s	podporou	Pirátů	
	
Mgr.	Pavel	Skalický	
kandidát	Hnutí	občanů	Počernic	s	podporou	Pirátů	
	
Renata	Boubalová	
kandidát	Hnutí	občanů	Počernic	s	podporou	Pirátů	
	
Mgr.	Hana	Štěpánková	
kandidát	Hnutí	občanů	Počernic	s	podporou	Pirátů	
	
Ing.	Tomáš	Fietko	
kandidát	Hnutí	občanů	Počernic	s	podporou	Pirátů	
	
Anna	Češpivová	
kandidát	Hnutí	občanů	Počernic	s	podporou	Pirátů	
	



Ing.	Kamil	Horáček	
kandidát	Hnutí	občanů	Počernic	s	podporou	Pirátů	
	
Bc.	Petr	Venclíček	
předseda	oblastní	organizace	Hnutí	ANO	2011	
	
Bc.	Jana	Hájková	
leader	kandidátní	listiny	Hnutí	ANO	2011	
	
Ing.	David	Forman	
kandidát	Hnutí	ANO	2011	
	
Ing.	Jiří	Hájek	
kandidát	Hnutí	ANO	2011	
	
Ing.	Kateřina	Procházková	
kandidát	Hnutí	ANO	2011	
	
Václav	Charvát	
kandidát	Hnutí	ANO	2011	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
	
	
	
	
	
	
 
	 	



Příloha	č.1	:	znění	inzerátu	na	brigádníky	k	zajištění	PETICE	
	

Brigáda	pro	úřad:	
hledámečlenypetičníhlídky!	
23.8.2018	|	KarolínaProkůpková	

	

Odměna	100	Kč/hod,	září	–	říjen,	všednídny.	
Vhodné	pro	studenty	a	jinébrigádníky.	

Úřadměstskéčásti	Praha	20	organizujePeticizasníženívýstavby	v	HorníchPočernicích	a	
hledábrigádníky	do	petičníchhlídek.	

Odměna:	100	Kč/hod,	DPP	

Období:	září	–	říjen	2018	

Náplňpráce:	Petičníhlídkypracujívedvojici.	Na	předemurčenýchmístechseznamujíobčany	
s	předmětempetice,	získávajípodpisy	a	dohlížínasprávnévyplněníúdajů.	

Pracovnídoba:	dlepotřeby	a	vzájemnédohody,	max	6	hodin/den	

Kontaktujte:	Jana	Keilová,	t:	271	071	620,	e:	jana_keilova@pocernice.c	

	
Příloha	č.	2	-	text	Petice	(	pdf)	


