
 
 

 

 

 

Tisková zpráva 

 

Povinnost oznámit Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí 

volební účty a weby s informacemi nesplnila pětina kandidujících subjektů 

21. 3. 2019, Brno: Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

oznámilo svůj účet a web s dalšími informacemi o financování volební kampaně třicet dva 

subjektů z celkových čtyřiceti, které se zaregistrovaly k evropským volbám. 

Do boje o křesla v Evropském parlamentu se zaregistrovalo u ministerstva vnitra celkem 

čtyřicet stran, hnutí a koalic. „Na subjekty, které se rozhodly kandidovat v evropských 

volbách, se vztahuje zákonná povinnost nahlásit úřadu volební účet a adresu internetové 

stránky, na níž bude kandidující subjekt zveřejňovat další informace o financování své 

kampaně,“ uvedl František Sivera, člen úřadu a koordinátor agendy evropských voleb.  

„Všechny kandidující parlamentní strany svou povinnost splnily, problémy evidujeme spíše u 

menších uskupení,“ dodal František Sivera. 

Stranám, které nezveřejnily svůj volební účet nebo webovou stránku, na které jsou 

informace o financování volební kampaně, úřad může vyměřit sankci od 10 000 až do 

100 000 Kč. „Konečná výše pokuty se odvíjí od závažnosti provinění, ale v potaz musí úřad brát 

i dopad, který by uložená sankce mohla mít na další existenci strany,“ uzavřel Sivera. 

V případě volebního účtu měl kandidující subjekt úřadu povinnost sdělit pouze jeden 

internetový odkaz, po jehož rozkliknutí se uživateli ihned zobrazí náhled volebního účtu 

politické strany.  

Druhý zákonný požadavek směřoval na zaslání adresy webu s informacemi o financování 

volební kampaně. Volební účet nemůže poskytnout všechny informace o finanční hodnotě 

kampaně. V přehledu transakcí totiž obvykle nelze uvést veškeré požadované informace. 

Jedná se například o údaje o dárcích, ale také třeba o zboží či služby, které strana získala 

zčásti nebo zcela bezúplatně. 

Úplný přehled kandidujících subjektů a jejich oznámení naleznete zde. 

Pro více informací můžete kontaktovat: 

Linda Hrubešová, tisková mluvčí ÚDHPSH 

E: linda.hrubesova@udhpsh.cz 

M: +420 731 912 956 
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