
 
 
 
 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí bude v souvislosti s letošními 
volbami rozdávat první pokuty. Zákonnou povinnost oznámit úřadu číslo transparentního účtu a internetové 

stránky s informacemi o financování své volební kampaně totiž část kandidujících subjektů nesplnila. 
 
7.  9. 2020, Brno: Kandidující politická hnutí, politické strany, koalice a u voleb senátních i nezávislí kandidáti 
měly nejpozději do 28. července 2020 16:00 povinnost oznámit Úřadu pro dohled nad hospodařením 
politických stran a politických hnutí číslo transparentního volebního účtu a odkaz na web s informacemi o 
financování své volební kampaně (dále jen internetové stránky), odkud je tento účet přístupný. Koalice je 
povinna oznámit i své složení. 
 
„Podle volebních zákonů pro jednotlivé typy voleb jsou kandidující subjekty i nekandidující registrované třetí 
osoby povinny zřídit si volební účet, a to nejpozději do 5 dni od začátku volební kampaně, která podle současné 
legislativy začíná dnem vyhlášení voleb. Pro letošní volby to bylo 15. dubna. Zákon lhůtu pro oznámení 
volebního účtu explicitně nestanovuje, tak se předpokládá neprodlené oznámení po jeho zřízení. Pro subjekty, 
které se rozhodly kandidovat později, je za datum zahájení volební kampaně považován den, v němž svým 
jednáním poprvé naplnily její znaky,“ vysvětluje Vojtěch Weis, předseda ÚDHPSH. 
 
Z pohledu úřadu je tedy nejzazším termínem pro splnění zákonné povinnosti nahlásit volební účty a internetové 
stránky poslední den lhůty pro doručení registrace kandidátní listiny příslušnému krajskému úřadu pro volby do 
zastupitelstev krajů (§ 20 odst. 3 zákona o volbách do ZK), nebo podání přihlášek k registraci příslušnému 
pověřenému obecnímu úřadu v případě voleb do Senátu (§ 60 odst. 4 zákona o volbách do Parlamentu ČR). 
V obou případech je to nejpozději 66 dnů před dnem voleb. 
 
„V krajských volbách kandiduje 43 stran a hnuti a 35 koalic, tedy celkem 78 subjektů. Zákonem stanovenou 
lhůtu pro oznámení odkazů na své internetové stránky a volební účet nesplnilo celkem 7 z nich. Od 6 
kandidujících stran či hnutí pak nemáme požadované informace do dnešního dne,“ uvádí Jiří Navrátil, člen úřadu 
pověřen koordinací kontrol voleb do zastupitelstev krajů. 
 
Kompletní seznam oznámených účtů a webů pro krajské volby najdete zde 
 
„Do voleb senátních se zaregistrovalo 74 subjektů, z toho 38 stran a hnutí, 24 koalic a 12 nezávislých kandidátů. 
14 stran a hnutí, 1 koalice a 4 nezávislí kandidáti adresu internetových stránek, nebo odkaz na transparentní 
účet dodali až po uplynutí zákonné lhůty. K dnešnímu datu nám povinné údaje stále neposkytlo 14 kandidujících 
subjektů,“ dodává Tomáš Hudeček, člen úřadu pověřen koordinací kontrol voleb do Senátu. 
 
Kompletní seznam oznámených účtů a webů pro senátní volby najdete zde 
 
Subjektům, které odkaz na svůj volební účet nebo webovou stránku s informacemi o financování volební 
kampaně oznámily pozdě, nebo dokonce vůbec, může úřad vyměřit sankci od 10 000 Kč až do 100 000 Kč. 
 
„Výše pokuty se odvíjí od závažnosti provinění, či případného opakování přestupku, ale musíme brát v potaz i 
dopad, který by uložená pokuta mohla mít na další existenci strany, či hnutí. Nechceme je likvidovat, ale 
motivovat, aby hráli fér s otevřenými kartami a jejich volební kampaň byla pro voliče transparentní,“ uzavírá 
předseda úřadu. 
 
Kandidující subjekty mají v souvislosti s internetovými stránkami i další povinnosti. Nejpozději 3 dny před 
volbami musí právě na internetových stránkách, jejichž adresu úřad zveřejňuje, vyvěsit zákonem stanovené 

https://registrace.udhpsh.cz/seznam/k/2020k
https://registrace.udhpsh.cz/seznam/sen/2020sv


informace o dárcích a poskytovatelích bezúplatných plnění a do 90 dnů po vyhlášení výsledků voleb i zprávu o 
financování volební kampaně. Tu musí společně s účetnictvím zaslat také ÚDHPSH. Nezávislí kandidáti musí 
nejpozději do 240 dnů ode dne vyhlášení výsledků voleb převést zůstatek na volebním účtu na veřejně 
prospěšné účely a informaci o tom zveřejnit do 15 dnů od převedení na svém webu a zároveň ve stejné lhůtě 
informovat písemně úřad. 
 
Bližší informace o lhůtách pro plnění jednotlivých povinností pro senátní volby najdete zde a pro krajské volby 
zde.  
 
 
Pro více informací kontaktujte: 
Luisa Divišová, tisková mluvčí ÚDHPSH 
E: luisa.divisova@udhpsh.cz 
M: +420 731 912 956 
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