Tisková zpráva
V doplňovacích senátních volbách na Praze 9 nesplnili povinnost zveřejnit své dárce
tři z deseti kandidátů, dva pouze částečně

3. 4. 2019, Brno: S první dubnovou půlnocí uplynul kandidátům, kteří se ucházejí o
senátorské křeslo na Praze 9, termín, do kterého měli povinnost zveřejnit seznam všech
fyzických a právnických osob, které jim přispěly na kampaň. Povinnost podle zjištění úřadu
splnilo pět z celkových deseti kandidátů, kteří bojují o senátní křeslo po Zuzaně Baudyšové.
Dva kandidáti zveřejnili dílčí informaci.
V nadcházejících víkendových senátních volbách měli kandidáti povinnost zveřejnit na svých
webových stránkách do pondělní půlnoci všechny své podporovatele. Jde jednak o dárce, kteří
poskytli finanční příspěvek, ale i ty, kteří kampaň podpořili nefinančně, tedy poskytnutím zboží a
služeb zdarma nebo za cenu nižší než obvyklou. „Tuto povinnost splnilo pět z celkových deseti
kandidátů, kteří se v doplňovacích volbách o senátní křeslo uchází. Další dva zveřejnili pouze dílčí
informaci. Tři z kandidátů podle našich zjištění své dárce v zákonné lhůtě nezveřejnili,“ uvedl Tomáš
Hudeček, člen úřadu a koordinátor agendy senátních voleb.
V případě, že kandidáti nezveřejnili přehled dárců ve stanoveném termínu a v požadovaném
rozsahu, jedná se podle volebního zákona o přestupek. Ten podléhá správnímu řízení. Úřad ale
upozornil, že uvedené informace jsou předběžné. „Úřad podnikne další úkony a může se stát, že vůči
některým účastníkům kampaně nakonec řízení nebude zahájeno. Například se může prokázat, že
kandidát nedisponoval žádnými dary od fyzických či právnických osob, případně nepřijímal nefinanční
plnění,“ dodal Hudeček.
Z tohoto důvodů, ale také s poukazem na obecnou zásadu neveřejnosti správního řízení, nemůže
nyní úřad poskytnout jména kandidátů, kterých se řízení potenciálně může týkat.
Kandidáti měli povinnost zveřejnit kompletní informaci o dárcích. V případě fyzické osoby se jedná
o jméno a příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu. U právnických osob bylo třeba uvést
název, IČO (bylo-li přiděleno) a adresu sídla. Zákon kandidátům ukládá povinnost do přehledu
zahrnout i ty podporovatele, jejichž dar teprve kandidát hodlá využít například k úhradě budoucích
faktur či pokrytí jiných očekávaných nákladů spojených s kampaní.
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