
Úřad udělil první trest za porušování pravidel volební kampaně  

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) rozhodl 

ve správním řízení vedeném proti subjektu kandidujícímu ve volbách do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky.  

Úřad zahájil správní řízení na základě podezření, že tento subjekt porušil pravidla vedení volební 

kampaně stanovená zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“). V průběhu správního řízení se toto podezření potvrdilo 

a Úřad uznal tento subjekt vinným. Provinění spočívá v tom, že kandidující subjekt nezajistil, 

aby prostředek volební propagace šířený prostřednictvím komunikačního média byl označen informací 

o zadavateli a zpracovateli (§ 16h odst. 1 písm. c) volebního zákona). Konkrétně, kandidující subjekt 

v rozporu s § 16 odst. 6 větou první volebního zákona neoznačil propagační leták, vložený jako inzerce 

přílohou do dvou týdeníků a celostátního deníku, informací o zadavateli a zpracovateli. Za přestupek 

byla obviněnému uložena pokuta ve výši 19.000,-Kč a povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1.000,- 

Kč. Úřad se, s ohledem na skutečnost, že obviněný subjekt označil propagační leták svým názvem 

i zkratkou (§ 16 odst. 6 věta druhá volebního zákona) a současně se jednalo o volební kampaň ve vlastní 

prospěch, domnívá, že výše pokuty dostatečně zohledňuje nižší společenskou škodlivost přestupku 

v kontextu možného rozsahu pokuty (10.000,- Kč až 100.000,- Kč) a současně plní i preventivní funkci 

správního trestu.    

Proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Proti rozhodnutí 

Úřadu lze podat správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne 

oznámení rozhodnutí. Podání žaloby nemá odkladný účinek. 

S ohledem na skutečnost, že správní řízení je ze své podstaty neveřejné a rozhodnutí může být 

napadeno správní žalobou a dále, že není ambicí Úřadu zasahovat do volební kampaně nad rámec 

zákonných povinností, zejména pak volební kampaň ovlivňovat, nebude Úřad do vyhlášení konečného 

výsledku voleb zveřejňovat podrobnější informace. 

  

V Brně, dne 18. září 2017                                                                                                                                        

Vojtěch Weis, v.r.                                                           

předseda úřadu 


