Tisková zpráva
Polovina stran a hnutí z květnových evropských voleb nezveřejnila na svém webu
zprávu o financování kampaně

27. 8. 2019, Brno: Celkem čtyřicet stran a hnutí postavilo své kandidáty do boje o křesla
v Evropském parlamentu. Přesně polovina subjektů v termínu na svých stránkách zveřejnila
zprávu o jejich financování. Druhá polovina subjektů, mezi které patří i jedno parlamentní
uskupení, zprávu na internetu nezveřejnila. V případě nezveřejněných zpráv se kandidující
strany a hnutí vystavují hrozbě správního řízení, ve kterém jim může být dle zákona vyměřena
sankce od 10 000 do 100 000 Kč.
Pondělní půlnocí uplynula účastníkům volební kampaně do Evropského parlamentu lhůta pro
zveřejnění zprávy o financování volební kampaně na svých webech, které jsou určeny k informování
o financování volební kampaně. Jednotlivé kandidující subjekty měly podle zákona navíc povinnost
zprávu, včetně účetnictví, v termínu zaslat Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a
hnutí.
V květnových volbách bojovalo o křesla v Evropském parlamentu celkem 40 subjektů. „Podle zjištění
Úřadu bylo zveřejněno celkem 20 zpráv o financování volební kampaně. Jedná se o polovinu. Zbylých
20 kandidujících subjektů, mezi kterými je i jedno parlamentní uskupení, zprávu v zákonném termínu
veřejnosti neposkytlo,“ uvedl František Sivera, člen úřadu a koordinátor agendy evropských voleb.
Nedoručení nebo nezveřejnění zprávy o financování volební kampaně ve stanoveném termínu je
podle volebního zákona přestupkem. Výše možné pokuty udělené ve správním řízení se pohybuje
od 10 000 až do 100 000 Kč.
Upozorňujeme, že uvedené informace jsou předběžné. Z těchto důvodů, ale také s poukazem na
obecnou zásadu neveřejnosti správního řízení, nemůže nyní úřad poskytnout bližší informace.
Strany a hnutí měly na zpracování zprávy 90 dní od zveřejnění konečných výsledků evropských
voleb, tj. od 28.5.2019. Datum zveřejnění na webových stránkách k tomu určených, které kandidující
strany a hnutí samy zaregistrovaly, tedy připadlo na půlnoc 26. srpna. Kandidující subjekty mají
rovněž povinnost zprávu doručit Úřadu. Vzhledem k různým cestám, jak lze zprávu doručit, lze
očekávat, že na adresu Úřadu budou zprávy docházet i v následujících dnech.
Pro více informací kontaktujte:
Linda Hrubešová, tisková mluvčí ÚDHPSH
E: linda.hrubesova@udhpsh.cz
M: +420 731 912 956

