
 
 

 

 
 

Tisková zpráva 
 

17 subjektů kandidujících do voleb krajských a 23 subjektů do voleb senátních nezveřejnilo v zákonem stanovené 
lhůtě dárce a podporovatele své předvolební kampaně. 

 
1.10. 2020, Brno: V rámci vrcholící kampaně ke krajským a senátním volbám měli kandidující hnutí, strany, jejich 
koalice i nezávislí kandidáti tři dny před otevřením volebních místností zveřejnit své dárce prostřednictvím 
internetových stránek zaregistrovaných u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. 
„Podle zjištění úřadu k danému termínu splnilo povinnost 28 kandidujících stran a 33 koalic, které kandidují 
v krajských volbách. Jedna strana zveřejnila údaje pouze částečně, neuvedla totiž obec, kde má dárce trvalý pobyt, 
nebo sídlo, jde-li o právnickou osobu. Zbylých 16 kandidujících subjektů požadované údaje nezveřejnilo vůbec,“ uvedl 
Jiří Navrátil, člen úřadu a koordinátor agendy krajských voleb. Z toho 4 strany dosud nenahlásily ani adresu 
internetových stránek, s informacemi o financování své volební kampaně a transparentním účtem kde měl být 
přehled dárců zveřejněn. 
 
U senátních voleb byla situace podobná: „Podle našich zjištění k danému termínu splnilo povinnost  
44 kandidujících subjektů z celkového počtu 77, které kandidují v senátních volbách. Zbylých 23 kandidujících subjektů 
požadované údaje nezveřejnilo. Jedná se o 13 politických hnutí a stran, 2 koalice a 8 nezávislých kandidátů,“ shrnul 
přehled Tomáš Hudeček, člen úřadu a koordinátor agendy senátních voleb. 7 kandidujících politických stran a 3 
nezávislí kandidáti dosud úřadu nenahlásili adresu internetových stránek s informacemi o financování kampaně. 
Z tohoto důvodu u nich není ani možné zveřejnění dárců ověřit. 
 
Kandidující subjekty měly zveřejnit nejen dárce, kteří věnovali na kampaň finanční příspěvek, ale také další 
podporovatele a příznivce, kteří poskytli pro kampaň své služby a zboží zdarma nebo za cenu nižší než obvyklou.  
„Je otázkou pro voliče, nakolik je nezveřejnění přehledu dárců před volbami výsledkem administrativního opominutí, 
chabého právního povědomí nebo rezignace na základní principy transparentního financování politického života. 
Kandidující politické subjekty se každopádně nezveřejněním úplných údajů vystavily možnosti zahájení správního 
řízení a pokutě od ÚDHPSH. Sankce se se může pohybovat v rozpětí od 20 000 Kč do 300 000 Kč,“ dodali Navrátil s 
Hudečkem.  
 
Seznam oznámení kandidujících stran, hnutí či koalic o financování volební kampaně a zřízení volebního účtu pro 
volby do zastupitelstev krajů jsou k nahlédnutí zde 
Seznam oznámení stran, hnutí, koalic a nezávislých kandidátů o financování volební kampaně a zřízení volebního 
účtu pro volby do Senátu najdete zde . 
 
 
 
 
 
Pro více informací kontaktujte: 
Luisa Divišová, tisková mluvčí ÚDHPSH 
E: luisa.divisova@udhpsh.cz 
M: +420 731 912 956 
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