
Úřad udělil tresty za nezveřejnění povinných údajů  

ohledně financování volební kampaně   

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) vydal příkazy, 

kterými uznává 18 subjektů, politických stran a politických hnutí, kandidujících ve volbách 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vinnými z nedodržení pravidel financování 

volební kampaně podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“) a udělil správní tresty, pokuty, 

v celkové výši 600.000,-Kč. 

Úřad při své dohledové činnosti zjistil, že: 

- 10 kandidujících subjektů nezveřejnilo na svých internetových stránkách nejpozději 3 dny 

přede dnem voleb, tj. do 00:00 hod. dne 17.10.2017, informace o osobách, které ve prospěch 

kandidujícího subjektu uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly 

peněžitý dar nebo bezúplatné plnění (§ 16c odst. 4 volebního zákona), případně byly 

zveřejněny neúplné informace. Správní delikt dle § 16h odst. 2 písm. k) volebního zákona 

spáchaly 4 subjekty, které ve volbách uspěly a jejich kandidáti byli zvoleni do Poslanecké 

sněmovny, a 4 subjekty, které byly ve volbách neúspěšné. Za zmíněné protiprávní jednání byly 

uloženy pokuty v celkové výši 405.000,-Kč1. 

- 5 kandidujících subjektů nesplnilo některou z povinností souvisejících se zveřejněním údajů 

o financování volební kampaně (§ 16d odst. 1 volebního zákona), když neoznámily Úřadu 

adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební 

kampaně, zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je účet přístupný. 

Správní delikt dle § 16h odst. 2 písm. l) volebního zákona spáchal 1 subjekt, který ve volbách 

uspěl a jehož kandidáti byli zvoleni do Poslanecké sněmovny, a 4 subjekty, které nebyly 

ve volbách úspěšné. Za zmíněné protiprávní jednání byly uloženy pokuty v celkové výši 

72.000,-Kč2. 

- 3 kandidující subjekty3 spáchaly oba shora uvedené správní delikty dle § 16h odst. 2 

písm. k) a l) volebního zákona. Za zmíněné protiprávní jednání byly uloženy pokuty v celkové 

výši 123.000,-Kč4 

V případě správního deliktu § 16h odst. 2 písm. k) volebního zákona lze uložit pokutu v rozmezí 

od 20.000,-Kč do 300.000,-Kč a v případě deliktu dle § 16h odst. 2 písm. l) volebního zákona v rozmezí 

10.000,-Kč do 100.000,-Kč.  Úřad při stanovování výše pokut zohlednil zájem na transparentnosti 

volební kampaně a přístupnosti informací o jejím financování, a to v době, kdy je transparentnost 

a dostupnost informací využitelná při rozhodování voličů, komu odevzdají svůj hlas ve volbách. 

Úřad dále při určení výměry pokut přihlížel ke zvláštnímu kritériu stanovenému v § 16i odst. 2 

volebního zákona, tj. dopadu uložené pokuty na možnost další existence kandidujícího subjektu 

a ve 4 případech přistoupil k uložení nižší pokuty, než je zákonem stanovená dolní hranice sazby. 

Obviněné subjekty mohou proti vydaným příkazům Úřadu podat odpor do 8 dnů 

ode dne jejich doručení. Lhůty pro podání odporu počínají běžet dnem následujícím po doručení 

příkazu. Odporem se příkaz ruší a pokračuje správní řízení ve věci. Pokud po podání odporu bude 

                                                           
1 5 pokut ve výši 55.000,-Kč; 2 pokuty ve výši 35.000,-Kč; pokutu ve výši 30.000,-Kč; a 2 pokuty ve výši 15.000,-
Kč. 
2 pokuta ve výši 25.000,-Kč; pokuta ve výši 23.000,-Kč; pokuta ve výši 18.000,-Kč; a 2 pokuty ve výši 3.000,-Kč. 
3 subjekt, který ve volbách uspěl a jehož kandidáti byli zvoleni do Poslanecké sněmovny, a 2 subjekty, které ve 
volbách neuspěly. 
4 pokuta ve výši 68.000,-Kč; pokuta ve výši 50.000,-Kč; a pokuta ve výši 5.000,-Kč. 



vydáno rozhodnutí, kterým bude obviněný uznán vinným z přestupku, bude mu, kromě správního 

trestu, dále uložena též povinnost nahradit náklady řízení, stanovené paušální částkou        

ve výši 1.000,-Kč. 

S ohledem na skutečnost, že proti vydaným příkazům lze podat odpor a věc bude pokračovat 

ve správním řízení, které je ze své podstaty neveřejné, nebude Úřad zatím zveřejňovat podrobnější 

informace. 

 

V Brně, dne 16. listopadu 2017                                                                                                                                         

 

Vojtěch Weis, v.r. 

předseda úřadu 


