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Sdělení o poskytnutí informace 
 
Dne 06.09.2019 obdržel Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických 
hnutí (dále jen „Úřad“) cestou e-mailové zprávy Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o svobodném přístupu k informacím“), o poskytnutí následujících informací týkajících se voleb 
do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 05.-06.10.2018:  
 
1. Kteří kandidáti v souvislosti s volbami porušili povinnosti uvedené v některém z následujících 
ustanovení z.č. 247/1995 Sb. - § 16c a § 16d? Jaké konkrétní povinnosti porušili? 
2. U kterých kandidátů z otázky č. 1 bylo pro porušení uvedených ustanovení § 16c a § 16d 
volebního zákona zahájeno správní, resp. přestupkové řízení? U těch, u nichž žádné řízení 
zahájeno nebylo, uveďte proč. 
3. U kandidátů, u nichž bylo zahájeno řízení uvedené v otázce č. 2, uveďte, jakým způsobem bylo 
rozhodnuto, příp. jaký trest byl uložen. Pokud byla uložena pokuta, uveďte, v jaké výši byla 
u konkrétního kandidáta. 
 
Ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad sděluje následující: 
 
Úřad zahájil přestupkové řízení vůči všem kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím 
(včetně stran a hnutí zastoupených v koalici) a nezávislým kandidátům, kteří nesplnili v rámci 
voleb do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 05.-06.10.2018 povinnosti 
stanovené v § 16c a 16d zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební 
zákon“). Přehled subjektů, vůči nimž Úřad vedl či vede řízení, je uveden v příloze tohoto dopisu. 
Je-li v konkrétním případě uvedeno, že věc dosud nenabyla právní moci, znamená to, 
že obviněný proti příkazu podal odpor, přičemž Úřad dosud nevydal rozhodnutí ve věci samé. 
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vrchní rada 

vedoucí oddělení kontroly a správního řízení 
 

 


