8.12.2020, Brno: Vláda projedná podnět Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a
politických hnutí na pozastavení činnosti 16 politických subjektů.
V listopadu loňského roku podal ÚDHPSH (dále jen úřad) vládě podnět na pozastavení činnosti 9 politických
stran a 7 politických hnutí z důvodu opakovaného nesplnění povinnosti předložit výroční finanční zprávy, a to
konkrétně výročních finančních zpráv za roky 2017 a 2018. Přestože úřad těmto stranám a hnutím uložil
pokutu opakovaně, nedošlo z jejich strany k nápravě a výroční finanční zprávu nepředložily ani dodatečně.
„Z toho důvodu jsme přistoupili k podání podnětu, aby vláda podle zákona o sdružování v politických stranách
navrhla Nejvyššímu správnímu soudu činnost těchto politických subjektů pozastavit,“ vysvětluje Ivo Kousal,
vedoucí oddělení kontroly a správního řízení ÚDHPSH.
Smyslem pozastavení činnosti je to, aby strany a hnutí ve lhůtě nejpozději do jednoho roku odstranily
nedostatky, pro které byla jejich činnost pozastavena. V tomto případě je tedy podmínkou znovuobnovení
činnosti předložení úplných výročních finančních zpráv úřadu. Pokud tak politické strany či hnutí do jednoho
roku od pozastavení činnosti neučiní, podá vláda (na základě podnětu úřadu) návrh na rozpuštění politické
strany či hnutí.
„Pozastavení činnosti je závažným zásahem do fungování stran a hnutí. Po dobu pozastavení jejich činnosti
mohou činit pouze úkony směřující k odstranění nedostatků a nemohou se tedy např. účastnit voleb. Z tohoto
důvodu je podle soudní judikatury třeba, aby k tomuto kroku bylo přistoupeno teprve tehdy, když
k porušování povinností dochází opakovaně a k nápravě nedojde ani na základě opakovaného uložení
sankce,“ dodává předseda úřadu Vojtěch Weis.
Strany a hnutí, které byly úřadem navrženy k pozastavení činnosti v loňském roce, nepředložily letos výroční
finanční zprávu ani za rok 2019. Vedle nich nesplnily tuto povinnost některé další subjekty. Úřad následně
v případech, kdy tyto strany a hnutí za to byly opakovaně sankcionovány, podá podnět na pozastavení jejich
činnosti.
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