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Sdělení o poskytnutí informace 

 
Dne 20.07.2021 obdržel Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran          
a politických hnutí (dále jen „Úřad") Vaši e-mailu žádost podle zákona číslo 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
a přidělil jí č.j. UDH-01943/2021. 
 

K vyžádaným informacím: 

 

1) Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí zahájil           
1 správní řízení s politickou stranou na základě podnětu za možné porušení 
předvolební kampaně. Žádám proto, zda byste mi sdělili, o jakou stranu jde? 
Čeho se správní řízení s danou politickou stranou konkrétně týká? Jak dlouho 
bude správní řízení trvat?  
 

2) Dále bych se chtěla zeptat, čeho se ke dni 20.7. konkrétně týkaly zbývající 
podněty? Uvedli jste, že se jednalo 7x neoznačení zadavatele a zpracovatele. 
Jaká politická strana toto konkrétně podle podnětů mohla porušit? 3x vám také 
přišel týkající se netransparentně vedené volební kampaně - mohli byste sdělit, 
jaká strana je na základě toho podezřelá? Jaké politické strany se týká podnět 
týkající se nesprávného financování volební kampaně?  

 
Úřad sděluje, že  

 

Ad 1) Dne 19.01.2021 obdržel Úřad podnět č.j. UDH-329/2021, v němž podatelka 
upozornila na skutečnost, že oficiální facebookový profil místní organizace 
politické   strany   TOP   09   v Chotěboři   není   označen   informací                     
o zadavateli a zpracovateli podle § 16 odst. 6 zákona č. 247/1995 Sb.,                    
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve  znění pozdějších předpisů. Na základě posouzení došlého 
podnětu Úřad vydal dne 31.03.2021 příkaz č.j. UDH-965 /2021 pro spáchání 
přestupku podle § 16 odst. 1 písm. c) volebního zákona, kterým uložil politické 
straně TOP 09 jako správní trest napomenutí. Při určení druhu správního trestu 
Úřad přihlédl ke skutečnosti, že podle veřejně dostupných informací tamní 
organizace TOP 09 vznikla až ke konci roku 2020 a přestupek byl spáchán 
krátce po zahájení volební kampaně. 
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Ad 2) Úřad aktuálně eviduje celkem 16 podání na nesprávný postup politických 

stran a politických hnutí ve volební kampani pro volby do Poslanecké sněmovny 
v roce 2021.  

 
     Úřad na základě posouzení všech podnětů dospěl k závěru, že v 1 případě došlo 

ke spáchání přestupku - viz výše a v 15 případech nedošlo ke spáchání 
přestupků. Nelze proto určit čeho se týkaly, ale jen konstatovat proti čemu 
směrovaly, jak jste již byla informovaná prostřednictvím tiskové mluvčí Úřadu.  

 
 
 
 

Mgr. Ivo Kousal 
vrchní rada 

vedoucí oddělení kontroly a správního řízení 
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Ing. Vlastimil Závadský 
vrchní rada 

zástupce vedoucího oddělení 
 


