
 
 

 

 

 

 
Tisková zpráva 
 
16. 9. 2020, Brno: Půlnocí 14. září 2020 uplynula devadesátidenní lhůta na odevzdání zprávy o financování volební 
kampaně Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí všem subjektům, které 
usilovaly v letošních doplňovacích volbách do Senátu o mandát senátora za zesnulého Jaroslava Kuberu. 
 
„Druhé kolo těchto voleb se uskutečnilo 12.–13. června 2020 v obvodu č. 32, tedy v Teplicích, kde předseda Senátu 
Jaroslav Kubera působil. Jeho nástupce se měl volit už v březnu, ale kvůli epidemii coronaviru se volby odsunuly. 
Kandidáti tedy měli poslední možnost splnit svoji povinnost v zákonem stanoveném termínu,“ upřesňuje Vojtěch 
Weis, předseda úřadu. 
 
Volebního klání se zúčastnili kandidáti devíti politických uskupení: SPD, ANO, Rozumní, KSČM, ODS, STAN, Trikolóra, 
Senátor 21 a ČSSD. 
 
Přihlášku do voleb však původně podalo více subjektů. „Koalici ČSNS a Vize národních socialistů s názvem koalice Vize 
národních socialistů zamítl kandidaturu magistrát Teplic, protože přihlášku k registraci za ČSNS podepsala osoba, 
která nebyla jako předseda zapsána v Rejstříku politických stran a politických hnutí. Kandidovat chtěli také Piráti, 
kteří ale svého kandidáta nakonec stáhli,“ dodává Tomáš Hudeček, člen úřadu pověřen koordinací kontrol voleb do 
Senátu. 
„Pokud subjekt fakticky nekandidoval, ale oznámil úřadu web s informacemi o volební kampani a transparentní 
volební účet, měl by zprávu o financování volební kampaně úřadu zaslat. Pokud neměl žádné výdaje související 
s doplňovacími volbami, měl by poslat alespoň prohlášení o tom, že žádné volební výdaje neměl,“ vysvětluje Ivo 
Kousal, vedoucí oddělení kontroly a správního řízení. 
 
Z kandidujících stran zatím nepředložili zprávu a účetnictví pouze strana ROZUMNÍ – Petr Hannig – za spravedlnost a 
životní jistoty.  
„Na náš dotaz, proč nesplnili svoji povinnost, reagoval předseda Hannig omluvou. Prý se domníval, že když žádné 
výdaje neměli, tak zprávu nemusí předkládat. Pošlou ji dodatečně,“ uzavírá Tomáš Hudeček. 
 
 
 
Pro více informací kontaktujte: 
Luisa Divišová, tisková mluvčí ÚDHPSH 
E: luisa.divisova@udhpsh.cz 
M: +420 731 912 956 
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