Tisková zpráva
13.1.2022, Brno: Půlnocí z 10. na 11. ledna uplynula účastníkům kampaně před volbami do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR devadesátidenní lhůta pro zveřejnění a zaslání zprávy o financování volební
kampaně a zaslání volebního účetnictví Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických
hnutí. Úřad konstatuje, že v této kampani přistoupily strany, hnutí a koalice, které se účastnily hlasování,
k povinnosti vykázat a poskytnout veřejnosti své volební výdaje zatím nejzodpovědněji.
Do volební kampaně vstoupilo v minulém roce 32 politických subjektů, 10 z nich nakonec vlastní kandidátní listinu
neregistrovalo a buď se z voleb stáhlo zcela, nebo podporovalo jiný subjekt a umístilo své kandidáty na listinu takového
subjektu.
Z 22 stran, hnutí a koalic, které se voleb fakticky účastnily (tedy registrovaly své kandidátní listiny alespoň v některých
krajích), jich zprávu o financování kampaně předložilo 21, tedy 95 %. Jedná se o nejlepší výsledek ze všech voleb,
které dosud Úřad kontroloval. „Dá se tedy říci, že ve sněmovních volbách 2021 kandidující subjekty k povinnosti
vykázat své výdaje přistoupily zatím nejzodpovědněji. Některé strany ale zapomněly, že kromě předložení Úřadu
musejí zprávu zveřejnit také na vlastních internetových stránkách. Byla jich skoro čtvrtina, konkrétně 5 z 22,“ míní
Jan Outlý, koordinátor dohledu nad sněmovními volbami. Pokud jde o volební účetnictví, z 22 politických subjektů,
které do voleb postavily kandidáty, jich více než tři čtvrtiny předložily úplné volební účetnictví (14 subjektů), nebo
takovou povinnost dle dosavadních poznatků neměly (3 uskupení), neboť z údajů ve zprávě plyne, že do kampaně
neinvestovaly. Dva účastníci hlasování (9 %) dodali účetnictví neúplné a Úřad je vyzve k nápravě. Tři subjekty (14 %)
účetnictví vůbec nepředložily, i když takovou povinnost měly.
Z 10 stran, které nakonec vlastní kandidátku neregistrovaly, předložilo zprávu o financování volební kampaně polovina.
Ještě hůře na tom byly tyto strany s předložením volebního účetnictví. Tuto povinnost splnil jediný subjekt. Další strana
předložila alespoň neúplné účetnictví. U dvou stran Úřad na základě zprávy o financování kampaně předpokládá,
že do kampaně nevložily žádné peníze, a tedy neměly o čem účtovat. Tyto dva subjekty tak povinnost předložit
účetnictví na základě předběžných poznatků neměly. Zbylých 60 % politických subjektů, které se volební kampaně
účastnily, ale nepodaly kandidátní listinu, účetnictví nepředložilo, i když není zřejmé, že tuto povinnost neměly.
Úřad nyní bude ověřovat, zda předložené zprávy odpovídají poznatkům o kampani, které Úřad sám během kampaně
shromáždil. Předpokládáme, že tato práce zabere přibližně šest týdnů. V případě, že budou nalezeny nesrovnalosti,
zahájí Úřad stejně jako v předešlých letech kontroly dotčených subjektů.
Za nesplnění povinnosti předložit Úřadu zprávu o financování volební kampaně, zveřejnit zprávu o financování volební
kampaně na svých internetových stránkách, a předložit veškeré volební účetnictví, popřípadě za opožděné splnění
těchto povinností, může Úřad uložit pokutu v rozmezí od 10.000 Kč do 100.000 Kč.
Pro více informací kontaktujte:
Luisa Divišová, tisková mluvčí ÚDHPSH
E: luisa.divisova@udhpsh.cz
M: +420 731 912 956

Příloha č. 1: Strany, hnutí a koalice, které registrovaly kandidátní listiny
Zpráva o financování kampaně

Volební
účetnictví

Předložena
Úřadu
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Zveřejněna na
vlastním webu
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano

Ano

Ne

Ano, úplné

Ano
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano

Urza.cz.

Ne

Ano

Chcípl PES (býv. Otevřeme Česko normálnímu životu)
PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty

Ano
Ano

Ano
Ano

SENIOŘI 21

Ano

Ne

Strana zelených
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz)
Trikolora Svobodní Soukromníci
VOLNÝ Blok

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ne

Volte Pravý Blok www.cibulka.net

Ano

Ne

Piráti a Starostové
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

Ano
Ano

Ano
Ano

Ano, úplné
Ano, úplné
Ano, úplné
Ne – dle zprávy
bez výdajů
Ne
Ano, úplné
Ne – dle zprávy
bez výdajů
Ano, úplné
Ano, úplné
Ano, neúplné
Ano, úplné
Ne
Ne – dle zprávy
bez výdajů
Ano, neúplné
Ano, úplné

Název kandidujícího subjektu
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Aliance pro budoucnost
ANO 2011
Česká strana sociálně demokratická
Hnutí Prameny
Komunistická strana Čech a Moravy
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a
Slezska)
Levice
Moravané
Moravské zemské hnutí

Předloženo
Ano, úplné
Ano, úplné
Ano, úplné
Ano, úplné
Ne
Ano, úplné

Příloha č. 2: Strany, hnutí a koalice, které vstoupily do kampaně, ale neregistrovaly kandidátní listiny
Zpráva o financování kampaně
Předložena
Úřadu
Ne
Ne
Ne

Zveřejněna na
vlastním webu
Ne
Ne
Ne

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Ano

Ano

DOST
Jednotní
Národní demokracie
OBČANSKÉ HNUTÍ
ROZUMNÍ – Petr Hannig – za spravedlnost a životní
jistoty
Svobodní

Ano
Ne
Ano
Ne

Ano
Ne
Ano
Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Název kandidujícího subjektu
Agrární demokratická strana
Budoucnost
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

Volební
účetnictví
Předloženo
Ne
Ne
Ne
Ne – dle zprávy
bez výdajů
Ne
Ne
Ano, neúplné
Ne
Ne – dle zprávy
bez výdajů
Ano, úplné

