
 
 

 

 

 

Tisková zpráva 

 

Více než polovina kandidujících stran a koalic zveřejnila své dárce v kampani do 

evropských voleb 2019 

 

21. 5. 2019, Brno: V rámci vrcholící kampaně k evropským volbám měly kandidující strany, 

hnutí a jejich koalice tři dny před otevřením volebních místností zveřejnit své dárce. 

Zákonnou povinnost splnilo 21 kandidujících subjektů. Zbylé strany a koalice se 

nezveřejněním vystavily možnému správnímu řízení a pokutě od Úřadu pro dohled nad 

hospodařením politických stran a hnutí. Ta může dosáhnout výše až 300 000 Kč. 

S vrcholící kampaní v rámci evropských voleb měly kandidující strany, hnutí a jejich koalice 

povinnost zveřejnit tři dny před otevřením volebních místností své dárce prostřednictvím webových 

stránek zaregistrovaných u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. „Podle 

zjištění úřadu k danému termínu povinnost splnilo 21 kandidujících strana a koalic, jejichž kandidáti se 

uchází o posty poslanců Evropského parlamentu. Zbylých 18 kandidujících subjektů požadované údaje 

nezveřejnilo,“ shrnul přehled František Sivera, člen úřadu a koordinátor agendy evropských voleb. 

Kandidující subjekty měly zveřejnit nejen dárce, kteří věnovali na kampaň finanční příspěvek, ale 

také další sponzory, jež poskytli služby a zboží zdarma nebo za cenu nižší než obvyklou. 

„Kandidující strany, hnutí a jejich koalice se nezveřejněním úplných údajů vystavily možnosti zahájení 

správního řízení a pokutě od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Sankce se 

se může pohybovat v rozpětí od 20 000 Kč do 300 000 Kč,“ dodal František Sivera. 

Objevily se ale také tři kandidující neparlamentní subjekty, které po celou dobu kampaně neplní 

své zákonné povinnosti. Úřad s nimi byl po opakovaných výzvách nucen zahájit kontrolu podle 

kontrolního řádu ve věci nedodání informací k volebnímu účtu i webu. Právě na webu měly být 

zveřejněny i detailní informace o dárcích. Těmto třem kandidujícím subjektům tak může kromě 

zmíněné pokuty hrozit i sankce za neposkytnutí součinnosti v souladu s kontrolním řádem až do 

výše 500 000 Kč. 

„Ochota transparentně zveřejnovat informace o financování volební kampaně by měla sloužit 

každému voliči jako základní odrazový můstek pro rozhodování o tom, komu věnuje svůj hlas ve 

volebním klání,“ uzavřel Sivera. 
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