Úřad dokončil všechna řízení týkající se nezveřejnění povinných údajů ohledně financování volební kampaně
Dne 16. listopadu 2017 vydal Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen
„Úřad“) příkazy, kterými uznal 18 subjektů, politických stran a politických hnutí, kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny, 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 (původní tisková zpráva zde).
Proti příkazům bylo možné do osmi dnů od jejich doručení podat odpor. Celkem sedm kandidujících subjektů odpor
nepodalo a tím se rozhodnutí stalo pravomocným1. Dalších jedenáct subjektů odpor podalo, přičemž jeden odpor
byl podán opožděně a nebylo tedy k němu přihlédnuto2. V desíti případech byl odpor podán řádně, příkazy byly
zrušeny a bylo pokračováno ve správním řízení. Jednalo se o šest subjektů, které ve volbách uspěly a jejich kandidáti
byli zvoleni do Poslanecké sněmovny3, a čtyři subjekty, jejichž kandidáti ve volbách neuspěli4.
Úřad v průběhu správních řízení prověřil všechny skutečnosti a námitky tvrzené obviněnými. V osmi případech z
desíti Úřad vinnu potvrdil, z toho v pěti případech se jednalo o parlamentní stranu či hnutí a ve třech případech o
neparlamentní stranu či hnutí. Ve zbývajících dvou případech5 bylo shledáno, že kandidující subjekty nespáchaly
činy kladené jim za vinu a správní řízení bylo tudíž zastaveno.
Při výměře pokut přistoupil Úřad v případě dvou subjektů, které nezískaly mandáty ve volbách do Poslanecké
sněmovny, ani nezískaly dostatek hlasů, aby jim byl vyplacen příspěvek za získané hlasy, k jejímu snížení z 15.000,Kč na 10.000,- Kč a z 3.000,- Kč na 2.000,-Kč. V ostatních případech, zejména parlamentních stran, Úřad neshledal
důvody ke snížení udělené sankce. Všem obviněným pak byla uložena povinnost uhradit náklady řízení ve výši
1.000,- Kč.
Některé z obviněných parlamentních stran, které proti původnímu příkazu podaly odpor, uváděly, že udělenou
pokutu vnímají jako příliš vysokou. Úřad se nedomnívá, že by uložené pokuty byly nepřiměřeně vysoké. Je třeba si
uvědomit, že zákon ve vztahu k danému správnímu deliktu6 stanoví minimální výši pokuty 20.000,-Kč. V její blízkosti
lze zvažovat uložení pokuty pro kandidující subjekty, které ve volbách neuspěly, a dokonce ani s ohledem na volební
výsledek nedosáhly na příspěvek ze státního rozpočtu. Zákon současně stanovuje horní hranici pokuty ve výši
300.000,-Kč. Úřad je přesvědčen, že uložené pokuty ve výši lehce převyšující jednu šestinu, v jednom případě jednu
pětinu horní hranice zákonné sazby jsou s ohledem na všechny okolnosti, k nimž Úřad při stanovování výše pokut
přihlédl, přiměřené a neshledal důvod k jejich snížení oproti pokutám uloženým příkazy ze dne 16.11.2017.
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 8. února 2018

Vojtěch Weis, v.r.
předseda úřadu

pokuta ve výši 55.000,-Kč; 35.000,- Kč; 30.000,-Kč; 23.000,-Kč; 18.000,-Kč; 15.000,-Kč a 5.000,-Kč.
pokuta ve výši 35.000,-Kč.
3
pokuta ve výši 68.000,-Kč; 4 pokuty ve výši 55.000,-Kč a pokuta ve výši 25.000,-Kč.
4
pokuta ve výši 50.000,-Kč a 15.000,-Kč; 2 pokuty ve výši 3.000,-Kč.
5
Konkrétně se jednalo o Českou stranu sociálně demokratickou a Dobrou volbu 2016.
6
§ 16h odst. 2 písm. k) volebního zákona: nezveřejnění 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
zveřejnění neúplných informací.
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