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Sdělení o poskytnutí informace 

Dne 17.02.2021 obdržel Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran 
a politických hnutí (dále jen „Úřad“) cestou datové zprávy 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“), v níž se dotazujete, zda se zahrnují 
výdaje na uspořádání celostátních sněmů politických stran a hnutí, které proběhnou 
v době volební kampaně, do limitu nákladů vynaložených na volební kampaň podle 
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a 
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební 
zákon“), tj. 90.000.000 Kč, a v případě, že je nutné zahrnout pouze některé náklady 
v rámci uspořádání celostátních sněmů, o jaký druh nákladů se jedná. 
 
Úřad v této souvislosti konstatuje, že podle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu 
k informacím platí, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, 
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Znamená to, že se nelze domáhat 
vůči povinnému subjektu mj. poskytnutí právního názoru či stanoviska k určité 
problematice cestou žádosti o poskytnutí informace podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím, tedy ani stanoviska k tomu, zda je třeba zahrnout náklady 
na pořádání celostátních sněmů politických stran a hnutí v době volební kampaně 
do limitu nákladů volební kampaně.  
 
Úřad nicméně nad rámec výše uvedeného konstatuje, že náklady na pořádání 
celostátních sněmů (byť v době volební kampaně), tj. zejm. náklady na pronájem 
prostor, energie, pohoštění, písemné a jiné materiály apod., jsou podle názoru Úřadu 
náklady provozními, a nikoliv volebními a nezapočítávají se tedy do limitu nákladů 
volební kampaně. Výjimkou by mohla být situace, kdy by konání těchto sněmů bylo 
propagováno formou, která by sama o sobě naplňovala znaky volební kampaně podle 
§ 16 odst. 1 volebního zákona. Náklady na takovou propagaci by pak bylo třeba 
vykázat jako výdaje volební kampaně a musely by být uhrazeny z volebního účtu (srov. 
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protokol o kontrole Občanské demokratické strany k financování volební kampaně pro 
volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017; bod 4.1.21). 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Ivo Kousal 
vrchní rada 

vedoucí oddělení kontroly a správního řízení 
 

 

 
1 Dostupný zde - https://www.udhpsh.cz/wp-content/uploads/2020/01/ODS-protokol-anonymizovan%C3%BD-
pro-web.pdf  

https://www.udhpsh.cz/wp-content/uploads/2020/01/ODS-protokol-anonymizovan%C3%BD-pro-web.pdf
https://www.udhpsh.cz/wp-content/uploads/2020/01/ODS-protokol-anonymizovan%C3%BD-pro-web.pdf

