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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

Vážený pane Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
 
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) 
obdržel dne 30.05.2018 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ke které Vám Úřad sděluje 
následující informace: 
 
K žádosti o informaci, zda Úřad vydal v roce 2018 nějaká rozhodnutí týkající se tzv. třetích osob 
zapojených do volebních kampaní, a pokud ano, kdy, Úřad uvádí, že v roce 2018 prověřoval 
plnění zákonných povinností vztahujících se na tzv. registrované třetí osoby registrované 
Úřadem v rámci volební kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017 podle zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“). Úřad zjistil pochybení 
celkem u 31 subjektů, které projednal formou příkazu o uložení napomenutí nebo pokuty. Tyto 
příkazy byly vydány dne 23.5.2018. Ve 29 případech již nabyly příkazy o uložení pokuty nebo 
napomenutí právní moci, ve 2 případech podali obvinění včas odpor, na základě nichž byly 
příkazy zrušeny a Úřad bude pokračovat v řízení. 
 
V současné době Úřad dále prověřuje plnění povinností stanovených registrovaným třetím 
osobám zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů 
(zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů. V těchto případech dosud 
Úřad nevydal rozhodnutí, resp. příkaz. 
 
K žádosti o informaci o výši vynaložených nákladů volební kampaně registrovanými třetími 
osobami Úřad uvádí, že při kontrole plnění zákonných povinností registrovaných třetích osob 
v rámci volební kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny nebylo zjištěno porušení  
ust. § 16e odst. 8 písm. a) volebního zákona, tedy že výdaje na volební kampaně vedené třetími 



registrovanými osobami nepřekročily maximální zákonnou hranici, která je stanovena na částku 
1 800 000 Kč. Výdaje na volební kampaň vedenou registrovanými třetími osobami, u kterých 
bylo zjištěno porušení zákonných povinností, se pohybovaly v řádu tisíců, desetitisíců až stovek 
tisíců korun českých. V jednom případě činily výdaje na volební kampaň cca 1,5 milionu korun 
českých. 
 
K žádosti o informaci, zda se v rozhodnutích jednalo o fyzické nebo právnické osoby, Úřad 
uvádí, že vydal příkaz celkem vůči 31 subjektům, z toho bylo 14 fyzických osob a 17 právnických 
osob. 
 
K žádosti o informaci ohledně výše udělených sankcí Úřad sděluje, že vydanými příkazy bylo 
v 10 případech jako správní trest uloženo napomenutí, ve 21 případech byla uložena pokuta. 
Při určování výše pokut Úřad přihlédl k okolnostem uvedeným v § 37 a § 38 zákona  
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,  
a v rámci zákonem stanoveného rozmezí od 10 000 do 100 000,-Kč uložil pokuty ve výši  
od 10 000 do 36 000,-Kč. Pro doplnění Úřad uvádí, že v rámci vydaných příkazů byly uloženy 
pokuty v souhrnné výši 315 000,-Kč, přičemž dva příkazy o uložení pokut v souhrnné výši 
56 000,-Kč, proti kterým byl podán odpor, nenabyly právní moci. 
 

 

S pozdravem 

 

              JUDr. Patricie Krejčí 
                         vedoucí Oddělení kontroly a správního řízení 
 
                                              
 


