Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
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Většina účastníků senátní kampaně nezveřejnila své podporovatele
Politické strany a hnutí, které se účastní nadcházejících senátních voleb, jejich koalice, ale i nezávislí
kandidáti měli povinnost zveřejnit do pondělí 1. října všechny podporovatele v kampani. Celkem se
tato povinnost týkala 72 subjektů. Podporovateli se rozumí jak dárci, kteří poskytli finanční příspěvek,
tak ti, kteří kampaň podpořili nepeněžně, tedy poskytnutím zboží a služeb zdarma nebo za cenu nižší
než obvyklou. Pokud byla podporovatelem fyzická osoba, mělo být zveřejněno její jméno a příjmení,
datum narození a obec trvalého pobytu (nikoliv celá adresa). U podporovatelů – právnických osob se
měl uvést název, IČO (bylo-li přiděleno) a adresa sídla. Přehled měl zahrnovat i takové podporovatele,
kteří se na nákladech kampaně sice dosud nepodíleli, ale kandidující subjekt hodlá jejich podpory ještě
využít (například k úhradě budoucích faktur či pokrytí jiných budoucích nákladů). Přehled o
podporovatelích neměly kandidující subjekty zaslat úřadu, ale měly jej zveřejnit na svých internetových
stránkách s informacemi o financování kampaně, které úřadu předem oznámily.
Z dosavadních zjištění úřadu vyplývá, že nejhůře dostáli povinnosti zveřejnit své podporovatele
nezávislí kandidáti. Přehled byl v úterý 2. října dohledatelný jen u 2 z 19 takových uchazečů o mandát.
V největší míře zákonný požadavek splnily politické strany a hnutí, ale ani v tomto případě nelze stav
označit za uspokojivý. Informace o podporovatelích uvedlo 20 z 39 uskupení, tedy těsná nadpoloviční
většina. Pokud jde o koalice stran a hnutí, mohli se voliči seznámit s podporovateli jen asi ve třetině
případů, konkrétně v 5 z celkových 14 formací.
Nezveřejnění přehledu ve stanoveném termínu a v požadovaném rozsahu je podle volebního zákona
přestupkem, který se řeší ve správním řízení. Upozorňujeme ale, že uvedené informace jsou
předběžné. Úřad podnikne další úkony a může se stát, že vůči některým účastníkům kampaně nakonec
řízení nebude zahájeno. Z těchto důvodů, ale také s poukazem na obecnou zásadu neveřejnosti
správního řízení, nemůže nyní úřad poskytnout bližší informace..
Kontakt pro média v této věci:
Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D., člen úřadu, tel. 731 770 848, e-mail jiri.navratil@udhpsh.cz

