
Úřad udělil další dva tresty 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, který řádně neoznačil své volební materiály informací o zadavateli 

a zpracovateli. Úřad dále rozhodl ve věci zapsaného spolku, který se zúčastnil volební kampaně 

bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu.  

V prvním případě zahájil Úřad správní řízení, když při své kontrolní činnosti zjistil, že předseda 

kandidujícího subjektu v rámci volební kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny propagoval 

a rozdával volební materiál, jehož první verze neobsahovala povinné údaje. V průběhu správního řízení 

se podezření potvrdilo a Úřad uznal podezřelý kandidující subjekt vinným. Provinění spočívalo v tom, 

že v rozporu s § 16 odst. 6 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), zadal tisk volebního materiálu, aniž by tento obsahoval 

informaci o zadavateli a zpracovateli. 

Za přestupek byla obviněnému uložena pokuta ve výši 31.000,- Kč a povinnost uhradit náklady řízení 

ve výši 1000,- Kč. Úřad má za to, že výše pokuty dostatečně zohledňuje skutečnost, že obviněný ihned 

po zjištění, že Úřad považuje zmíněný materiál za součást volební kampaně, poskytl dodavateli tisková 

data obsahující povinné údaje. Výše sankce současně plní preventivní funkci správního trestu 

v kontextu možného rozsahu pokuty (10.000,- Kč až 100.000,- Kč).  

Ve druhém případě zahájil Úřad správní řízení na základě upozornění, že daný zapsaný spolek se může 

účastnit volební kampaně tím, že zadal novinovou inzerci pro celkem 61 besed konaných v době 

od 04.05.2017 do 30.07.2017 na různých místech ve všech krajích České republiky, které byly spojeny 

s projekcí dokumentárního filmu a prodejem knihy týkající se předsedy subjektu kandidujícího 

ve volbách do Poslanecké sněmovny, kdy tato inzerce v novinách naplňovala znaky volební kampaně 

podle § 16 odst. 1 in fine volebního zákona. Obviněný se měl dopustit přestupku rovněž tím, 

že bez předchozí registrace ve zvláštním registru spravovaném Úřadem zadal 22 ks plakátů s kampaní 

v době od 28.07.2017 do 30.07.2017 v Českých Budějovicích. V průběhu správního řízení se podezření 

potvrdilo a Úřad uznal daný zapsaný spolek vinným ze spáchání přestupku podle § 16h odst. 1 písm. a) 

volebního zákona. Nadto byl obviněný shledán vinným, že spáchal přestupek podle § 16h 

odst. 1 písm. c) volebního zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 16 odst. 6 větou první 

volebního zákona neoznačil výše zmiňovanou inzerci v novinách a na plakátech informací o zadavateli 

a zpracovateli. 

Za přestupek byla obviněnému uložena pokuta ve výši 27.000,- Kč a povinnost uhradit náklady řízení 

ve výši 1000,- Kč. Výše sankce mimo jiné plní preventivní funkci správního trestu s ohledem na rozsah 

účasti ve volební kampani a v kontextu možného rozsahu pokuty (10.000,- Kč až 100.000,- Kč).   

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

Proti rozhodnutím 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, nebude Úřad zatím zveřejňovat podrobnější informace.  

V Brně, dne 23. listopadu 2017                              

Vojtěch Weis v. r. 
předseda úřadu 


