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Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických 

hnutí 

Kounicova 688/26, 602 00 Brno 

 

 V Brně dne 11. ledna 2018 

 Č. j.: UDH-35/2018 
 

 

VÝZVA 

ÚŘADU PRO DOHLED NAD 

HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH STRAN A 
POLITICKÝCH HNUTÍ 

ke splnění zákonných povinností 

 

 
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“), jako 
věcně příslušný správní orgán, podle § 38b odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 

republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbě 
prezidenta“), 

 
vyzývá 

 

1) kandidáty na funkci prezidenta České republiky, kteří se účastní druhého kola volby a 
kandidáty, kteří se účastnili pouze prvního kola volby, avšak v době začínající třetím dnem 

před prvním kolem volby obdrželi finanční dar nebo bezúplatné plnění, bez ohledu na to, 

zda se účastní dále volební kampaně, aby dostáli své zákonné povinnosti, a aby 

• s odkazem na § 37 odst. 3 a § 56 odst. 6 zákona o volbě prezidenta nejpozději 3 dny 

přede dnem druhého kola volby, tj. k 00.00 hod. dne 23.01.2018, oznámili všechny osoby, 
které v jejich prospěch uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly 
peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách je nutno zveřejnit na internetových 

stránkách kandidáta údaje stanovené v § 36 odst. 3 zákona o volbě prezidenta, tj. jméno, 
příjmení, datum narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto prostředky poskytla, 

trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, 
sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno, 

 

2) všechny kandidáty na funkci prezidenta České republiky, aby dostáli své zákonné 
povinnosti, a aby 

• s odkazem na § 38 odst. 2 zákona o volbě prezidenta do 90 dnů ode dne vyhlášení celkového 
výsledku volby zveřejnili způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových 

stránkách zprávu o financování volební kampaně (použijte zveřejněný formulář Úřadu), 
která musí dle odst. 3 obsahovat: 

  

a) přehled bezúplatných plnění poskytnutých kandidátovi na volební kampaň s 
uvedením obvyklé ceny, nejde-li o peněžitý dar, a údaje o dárcích a poskytovatelích v 

rozsahu stanoveném v § 36 odst. 3, jakož i výši výdajů na volební kampaň hrazených 
samotným kandidátem, 

  
b) přehled výdajů na volební kampaň s uvedením účelu, na který byly použity; je-li plnění 

poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje poskytovatele 
v rozsahu stanoveném v § 36 odst. 3, 
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c) přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se kandidát na funkci prezidenta v 

souvislosti s financováním volební kampaně zavázal, s uvedením plnění, které bylo 

kandidátu na funkci prezidenta věřitelem poskytnuto nebo k jehož poskytnutí se věřitel 

zavázal; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje 
věřitele v rozsahu stanoveném v § 36 odst. 3, 

 

• s odkazem na § 36 odst. 5 zákona o volbě prezidenta do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových 
výsledků volby zaslali Úřadu veškeré účetnictví týkající se volební kampaně a zprávu 

o financování volební kampaně jimi podepsanou, 
  

• s odkazem na § 36 odst. 6 zákona o volbě prezidenta do 15 dnů ode dne, kdy byly peněžní 
prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný 

účel podle § 24 odst. 6, zveřejnili způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých 

internetových stránkách a současně zaslali Úřadu jimi podepsanou informaci o tom, komu, 
v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto peněžní prostředky převedeny. 

 
 

Úřad současně upozorňuje všechny kandidáty, že v době začínající třetím dnem před druhým kolem 
volby již žádné dary nesmějí přijímat. 

 
Nesplněním zákonné povinnosti se kandidát může dopustit přestupku. Úřad případné přestupky 
projedná a uloží sankce v souladu se zákonem o volbě prezidenta. 
 

 
 

 

 

 Mgr. Vojtěch Weis v. r. 
 předseda Úřadu 


