Tisková zpráva
Třetina politických stran a hnutí nedodala zprávu o svém financování za uplynulý rok
15. 4. 2019, Brno: Úřad pro dohled nad financováním politických stran ukončil úvodní formální
kontroly výročních finančních zpráv politických stran a hnutí. Úřad informoval, že zákonnou
povinnost předložení výroční finanční zprávy zcela ignorovala třetina všech politických stran a hnutí.
Úplnou zprávu v termínu odevzdalo 139 z celkových 257 povinných subjektů.
Přesně 257 politických stran a hnutí mělo do začátku dubna předložit Úřadu pro dohled nad
hospodařením politických stran a hnutí svou výroční finanční zprávu za rok 2018. „Základním
kritériím vyhovělo 139 subjektů, které odevzdaly zprávu včas a úplnou. Evidujeme 23 stran a hnutí,
které podaly zprávu sice včas, ale informace v ní obsažené byly neúplné. Dalších 8 stran sice zprávu
předložilo úplnou, ale se zpožděním. Dvě strany zprávu podaly pozdě a navíc neúplnou,“ uvedl Jiří
Navrátil, člen úřadu a koordinátor agendy hospodaření politických stran a hnutí.
„Naproti tomu celkem 85 stran zprávu nedodalo vůbec. Oproti minulému roku je to výrazný nárůst.
Politické subjekty, které nedodaly dokument ve stanovené lhůtě, se dopustily přestupku, za který jim
může být vyměřena sankce až 200 000 Kč. V případě, že dodaly zprávu s nedostatky, které by ani po
výzvě neopravily, mohou dostat pokutu až 2 000 000 Kč, “ dodal Jiří Navrátil.
V první fázi se jednalo o formální kontrolu zpráv, kdy úřad zkoumal, zda strany dodaly všechny
zákonem požadované typy informací o svém hospodaření. V dalších týdnech proběhne hloubková
kontrola správnosti doručených dokumentů. Během ní úřad analyzuje velké množství informací,
které se týkají například pohybů na transparentních účtech, dárců ale také výdajů na volby.
Stranám a hnutím, které zprávy dosud neodevzdaly, byla zaslána výzva k dodatečnému dodání.
Strany, které odevzdaly zprávy neúplné, jsou vybídnuty k doplnění chybějících informací. Pokud
subjekty na výzvu nezareagují ve stanovené lhůtě, úřad přistoupí ke správním řízením. „V případě,
že by uložená sankce nevedla k nápravě a přestupek by se opakoval, úřad podá podnět vládě na
pozastavení činnosti dotčené strany či hnutí. Takový návrh pak putuje do rukou Nejvyššího správního
soudu,“ uzavřel Navrátil.
Strany měly povinnost předložit výroční finanční zprávu k 1. dubnu 2019. Zprávu bylo možné podat
různými cestami – online, datovou schránkou nebo prostřednictvím pošty. Zprávy jsou zveřejněny
na webu úřadu.
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