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Sdělení o poskytnutí informace 
 
Dne 03.05.2020 obdržel Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických 
hnutí (dále jen „Úřad“) cestou e-mailu 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:  
 

1) Jaký byl celkový počet zahájených řízení, které Úřad vedl v souvislosti s volební kampaní 
pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017? 

2) Kolik z těchto řízení bylo pravomocně a jakou formou ukončeno v roce 2017, 2018, 2019 
a 2020 (tj. počet zastavených řízení, řízení skončených formou příkazu, řízení 
skončených formou vydání správního rozhodnutí, eventuálně řízení skončených jinak)? 

3) Kolik z těchto řízení je stále vedeno (tj. ještě nejsou ukončené)? 
4) Přesné termíny školení seminářů či jiných akcí včetně názvu a místa konání těchto akcí, 

které Úřad připravoval pro volební manažery či jiné představitele politických stran a 
hnutí v období od 2. 5. 2017 do 30. 6. 2018. 

 
Ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad k jednotlivým požadovaným 
informacím sděluje následující. 
 
Ad 1) Úřad dosud zahájil v souvislosti s volební kampaní pro volby do Poslanecké sněmovny 
v roce 2017 celkem 97 správních řízení. Podotýkám, že v řadě případů bylo vedeno společné 
řízení pro více přestupků téhož pachatele; celkový počet projednaných přestupků je tedy vyšší 
než počet zahájených řízení. 
 
Ad 2) V roce 2017 bylo pravomocně ukončeno celkem 18 správních řízení, z toho 9 příkazem, 8 
rozhodnutím a 1 řízení bylo zastaveno. V roce 2018 bylo pravomocně ukončeno celkem 72 
správních řízení, z toho 58 příkazem, 11 rozhodnutím a 3 řízení byla zastavena. V roce 2019 bylo 
pravomocně ukončeno celkem 5 správních řízení, a to všechna formou rozhodnutí. V roce 2020 
byla pravomocně ukončena 2 správní řízení formou příkazu. 
 
Ad 3) Všechna dosud zahájená správní řízení byla pravomocně ukončena. 
 



Ad 4) Ve vymezeném časovém období pořádal Úřad jedno konzultační setkání určené volebním 
manažerům politických stran a politických hnutí, které se uskutečnilo dne 29.06.2017 od 15.00 
hod. v budově Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, Hradecká 1250/2.  
 
 
 
 
 
 

Mgr. Ivo Kousal 
vrchní rada 

vedoucí oddělení kontroly a správního řízení 
 


