
 
 
 
 

 
 
ÚDHPSH dokončuje správní řízení vedená pro nepředložení a nezveřejnění zpráv o financování volební kampaně a 

nepředložení volebního účetnictví v krajských a senátních volbách 
 
8. 6. 2021, Brno: V souvislosti s loňskými volbami do zastupitelství krajů a Senátu řešil Úřad pro dohled  
nad hospodařením politických stran a politických hnutí přes stovku přestupků. V současné době dokončuje správní 
řízení vedená pro přestupky spočívající v porušení povinnosti zveřejnit zprávu o financování volební kampaně na 
internetových stránkách kandidujících subjektů a předložit tuto zprávu a veškeré účetnictví vztahující se k volební 
kampani úřadu.  
 
„Kandidující subjekty mají povinnost zveřejnit a předložit tuto zprávu úřadu do 90 dnů od vyhlášení celkových 
výsledků voleb. V krajských volbách to bylo do 4.01.2021 a ve volbách senátních do 11.01.2021. Přehled všech 
předložených zpráv o financování volební kampaně a volebních účetnictví je k dispozici na webových stránkách 
úřadu,“ upřesnil Vojtěch Weis, předseda ÚDHPSH.  
 
Krajské volby 2020 zde;  řádné volby do senátu 2020 zde.  
 
„Úřad zahájil řízení vůči 49 subjektům kandidujícím v krajských a senátních volbách (případně v obou volbách), z toho 
vůči 7 nezávislým kandidátům v senátních volbách. Celkem bylo zahájeno řízení pro 125 přestupků, za které bylo 
dosud pravomocně uloženo 45 pokut v celkové výši 757.000, - Kč a 3 napomenutí,“ uvedl Ivo Kousal, vedoucí oddělení 
kontroly a správního řízení ÚDHPSH.  
 
Za výše uvedené přestupky bylo možno uložit pokutu v rozmezí 10.000, - Kč až 100.000, - Kč. Nejvyšší uložená pokuta 
činila 40.000, - Kč. Ve 3 případech bylo řízení posléze zastaveno z důvodu, že přestupek, o němž se vedlo řízení, se 
nestal. „Ukázalo se, že kandidující subjekt zprávu o financování volební kampaně na svých internetových stránkách 
v zákonem stanovené lhůtě zveřejnil, ale na jiném odkazu, než na začátku volební kampaně úřadu oznámil,“ vysvětlil 
Ivo Kousal. 
 
Řízení o 2 přestupcích dosud nebylo pravomocně ukončeno. Celkově lze říct, že většina kandidujících subjektů, 
zejména v krajských volbách, předložila Úřadu zprávu o financování volební kampaně v zákonem stanovené lhůtě. 
Většinou tak učinila prostřednictvím elektronické aplikace Úřadu, která usnadňuje vyplnění potřebných údajů. 
„Naopak nezanedbatelná část kandidujících subjektů povinnost zveřejnit zprávu o financování volební kampaně 
na svých internetových stránkách a také povinnost předložit volební účetnictví podcenila,“ doplnil Kousal. 
Tato povinnost se vztahuje i na nezávislé kandidáty a také na subjekty, které měly výdaje na volební kampaň 
minimální. Rozsah požadovaných podkladů k volebnímu účetnictví úřad shrnul ve stanovisku zveřejněném na svých  
internetových stránkách. 
 
„Nezávislí kandidáti v senátních volbách mají ještě jednu důležitou povinnost, a to převést zůstatek na volebním účtu 
na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel dle vlastního výběru. Z toho 
vyplývá, že zůstatek na tomto účtu si nemohou ponechat, a to ani tehdy, pokud si volební kampaň financovali 
z vlastních zdrojů. Lhůta pro splnění této povinnosti končí 10.06.2021, s výjimkou nezávislých kandidátů, vůči kterým 
náš úřad vedl přestupkové řízení; v takových případech se šedesátidenní lhůta pro převedení prostředků na veřejně 
prospěšné účely počítá ode dne pravomocného ukončení řízení“ upozorňuje předseda Weis. 
 
Informaci o převedení zůstatku z volebního účtu na veřejně prospěšný účel musí kandidáti zaslat do 15 dnů od jeho 
převedení ÚDHPSH. Tuto informaci musí rovněž zveřejnit na svých internetových stránkách, které jsou dostupné zde. 
Nesplnění těchto povinností je přestupkem, za který může Úřad uložit pokutu v rozmezí 10.000, - Kč až 100.000, - Kč. 
 
Pro více informací kontaktujte: 
Luisa Divišová, tisková mluvčí ÚDHPSH 
E: luisa.divisova@udhpsh.cz 
M: +420 731 912 956 
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