Úřad dokončil řízení týkající se porušování pravidel hospodaření politických stran a hnutí
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) dnešním dnem
dokončil 124 řízení. Drtivá většina z nich, 123 případů, souvisela s nedodržováním pravidel hospodaření
jednotlivých politických stran. Ve třech z těchto 123 případů bylo řízení vedeno současně i ve věci porušení
pravidel financování volebních kampaní. V jednom případě šlo pouze o delikty související s financováním
volební kampaně. Celkem se jednalo o 100 správních řízení. V pěti případech bylo správní řízení zastaveno,
neboť obviněné subjekty v průběhu roku 2017 zanikly. Všem 95 obviněným ve správním řízení pak byla
uložena povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1.000,- Kč. Ve zbylých případech vydal Úřad příkazy,
kterými uznal 24 politických stran a hnutí vinných z porušování pravidel hospodaření. V rámci všech řízení
Úřad uložil pokuty v souhrnné výši 694 200,-Kč, když jednotlivé pokuty byly ukládány v rozmezí 5500,-Kč až
8000,-Kč.1
1)

Úřad v rámci své dohledové pravomoci, která mu je svěřena zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v
politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o politických
stranách“), shledal, že byla porušena zákonná pravidla hospodaření politických stran a hnutí. Ve 123
případech dotčené politické strany a politická hnutí v rozporu s § 17b odst. 3 zákona o politických
stranách neoznámily Úřadu adresu internetové stránky, na které je zpřístupněn přehled platebních
transakcí na zvláštním (transparentním) účtu zřizovaném na základě § 17a odst. 3 zákona o politických
stranách. Úřad podotýká, že se v těchto případech nejedná o volební účty zřizované pro financování
volební kampaně. Jakkoliv byla volební konta stran v uplynulých měsících cílem soustředěné
pozornosti médií, nejsou jedinými transparentními účty, které strany zřizují. Všechny subjekty bez
ohledu svoji velikost a na to, na jaké úrovni politiky působí, mají povinnost zřídit také jiný transparentní
účet, pro který zákon používá termín „zvláštní účet“. Nehradí se z něj volební náklady, ale slouží pro
přijímání darů, případně státních příspěvků. Povinnost zřídit zvláštní účet platí od 1. ledna 2017, kdy
nabyla účinnosti novela zákona o politických stranách. Úřad za nesplnění této povinnosti sankcionoval
politické strany a politická hnutí, které svoji povinnost nesplnily i přes písemnou výzvu Úřadu ani do
31. července 2017.

2)

Úřad v rámci své dohledové pravomoci, která mu je svěřena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), shledal, že ve
čtyřech případech byla navíc porušena zákonná pravidla financování volební kampaně. Dotčené
subjekty si v rozporu s § 16a odst. 1 volebního zákona nezřídily volební účet v požadovaném termínu,
přestože kandidovaly ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a v rozporu s
§ 16d odst. 1 volebního zákona neoznámily Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou
zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu
internetových stránek, na kterých je účet přístupný.
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 doručení
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 13. února 2018
Vojtěch Weis, v.r.
předseda úřadu
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Zákon o politických stranách umožňuje uložit pokutu do výše 200 000,- Kč.

