
 
 

 

 

 

Tisková zpráva 

 

Více než čtvrtina existujících politických stran má neprůhledné hospodaření 

5. 6. 2019, Brno: Úřad pro dohled nad hospodařením politických strana politických hnutí 

uzavřel kontrolu výročních finančních zpráv za rok 2018. Podle zjištění úřadu více než 

čtvrtina všech existujících politických stran a hnutí neplní jednu ze základních povinností 

vyplývajících ze zákona. Těmto stranám hrozí nejen finanční postih, ale i pozastavení 

činnosti, případně rozpuštění. 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí zakončil úvodní kontroly 

výročních finančních zpráv za rok 2018. Celkem 256 politických stran a hnutí mělo povinnost 

odevzdat zprávu o svém financování k začátku dubna 2019. „Po výzvách a intenzivní 

komunikaci s dotčenými subjekty jsme ke konci května obdrželi 177 úplných zpráv a 12 zpráv 

neúplných. Alarmující je však počet stran, které ani po opakovaných urgencích svou zprávu 

nepředložily. Těchto subjektů je více než čtvrtina z celkového počtu stran a hnutí, které se v ČR 

účastní politického života. Jedná se o 19 více, než v roce 2018,“ komentoval neuspokojivou 

statistiku Jiří Navrátil, člen úřadu a koordinátor agendy hospodaření politických stran a 

hnutí. 

Dle zjištění úřadu se typově jedná o menší neparlamentní subjekty. Žádná z těchto stran 

rovněž neměla za uplynulý rok nárok na státní příspěvek na činnost, jehož výplata je 

předložením výroční zprávy podmíněna. 

„Celkem se jedná o 68 stran a hnutí, které se v případě neodevzdání výroční zprávy vystavily 

správnímu řízení, ve kterém úřad může udělit sankci až 200 000 Kč. V případě, že tyto subjekty 

nepředložily ani zprávu za rok 2017, podá náš úřad vládě návrh na pozastavení jejich činnosti,“ 

dodal Navrátil.  

Výroční finanční zprávy jsou základním nástrojem, kterým může veřejnost kontrolovat 

financování politického života. Prostřednictvím zpráv je totiž možno získat ucelený obraz o 

tom, jak politické subjekty hospodaří, nebo kdo jsou jejich dárci či věřitelé. 

Výroční finanční zprávy úřad od roku 2017 zveřejnuje na svém webu tak, aby byly volně 

dostupné co nejširšímu okruhu zájemců. 

Pro více informací kontaktujte: 
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