Tisková zpráva

S kandidaturou do krajských i senátních voleb se pojí také povinnosti
vůči Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
31.7.2020, Brno: Politické strany, politická hnutí, jejich koalice a v senátních volbách i nezávislí
kandidáti měli podat nejpozději dne 29.07.2020 do 16 hodin kandidátní listiny pro krajské volby a
přihlášky k registraci pro volby senátní.
S kandidaturou se pojí rovněž povinnosti vůči Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a
politických hnutí. Jedná se zejména o povinnost zřídit transparentní volební účet a oznámit Úřadu
přesnou adresu internetových stránek, na kterých se zobrazuje přehled platebních transakcí na tomto
účtu.
"Vedle toho jsou kandidující subjekty povinny Úřadu sdělit adresu internetových stránek, na kterých
budou zveřejňovat informace o financování volební kampaně. Koalice je povinna oznámit Úřadu i své
složení.“ doplňuje výčet povinností Ivo Kousal, vedoucí oddělení kontroly a správního řízení ÚDHPSH.
Na těchto stránkách musí kandidující subjekt umístit odkaz na transparentní volební účet. Rovněž zde
budou zveřejňovány zákonem požadované údaje o dárcích a poskytovatelích bezúplatných plnění
nejpozději 3 dny před dnem voleb a dále zpráva o financování volební kampaně, která zde musí být
zveřejněna do 90 dnů po vyhlášení výsledků voleb.
„Ve stejné lhůtě pak musí být zpráva o financování volební kampaně a volební účetnictví předloženy
Úřadu. Nezávislí kandidáti do Senátu pak na těchto stránkách zveřejňují informace o tom, na jaký
veřejně prospěšný účel zůstatek na volebním účtu převedli.“ dodává Vojtěch Weis, předseda
ÚDHPSH.
V podrobnostech Úřad odkazuje na metodická stanoviska a přehled lhůt k jednotlivým volbám, které
jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách.
"Nesplnění oznamovací povinnosti vůči Úřadu je podle volebního zákona přestupkem, za který Úřad
může uložit pokutu ve výši 10 000,- Kč až 100 000,- Kč. Apelujeme proto na kandidující subjekty, aby
bezodkladně Úřadu potřebné náležitosti oznámily, pokud tak dosud neučinily.“ vyzývá účastníky voleb
Vojtěch Weis.
Ke splnění oznamovací povinnosti je možno využít formuláře, které jsou dostupné na internetových
stránkách Úřadu.
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