
 
 
 
 

 

28. 1. 2022, Brno: Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí podal  

od roku 2019 dva podněty na pozastavení činnosti a rozpuštění celkem 48 politických stran, či hnutí.  

Na jejich základě zpracovalo Ministerstvo vnitra návrh na pozastavení činnosti 41 a rozpuštění  

7 politických subjektů a předložilo ho vládě. Vláda tento návrh schválila na svém posledním zasedání. 

 

Na základě prvního podnětu ÚDHPSH z listopadu 2019 zpracovalo Ministerstvo vnitra návrh na pozastavení 

činnosti a rozpuštění celkem devatenácti politických subjektů kvůli porušení povinnosti předložit úplnou 

výroční finanční zprávu a předložilo ho vládě. Ta ho zařadila na program jednání dne 4.1.2021, avšak 

následně byl stažen ministrem vnitra z důvodu vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny PČR prezidentem 

republiky dne 31.12.2021, čímž oficiálně začala volební kampaň. 

 

„V době volební kampaně totiž vláda nemůže podat návrh Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení 

činnosti či rozpuštění politických stran a hnutí a Nejvyšší správní soud nemůže v této době o podaném 

návrhu rozhodnout a případně zahájené řízení musí být přerušeno,“ vysvětluje předseda úřadu Vojtěch 

Weis.  

 

Druhý podnět podal ÚDHPSH loni v říjnu, po ukončení správních řízení za nepředložení výročních 

finančních zpráv či neodstranění jejich nedostatků ve stanovené lhůtě. K patnácti podnětům na 

pozastavení činnosti a čtyřem podnětům na rozpuštění politických subjektů z listopadu 2019 tak přibyly 

další. (viz TZ z 18.10.2021) 

  

„Celkem dvacet šest stran a hnutí v letech 2020 a 2021 opakovaně porušilo svoje povinnosti spojené s 

transparentním hospodařením, u dalších tří, již pozastavených politických subjektů, byl úřad nucen 

přistoupit k dalšímu kroku. Tím bylo podání podnětu vládě, aby vláda podala návrh na jejich rozpuštění,“ 

dodává předseda úřadu. 

 

Návrh na pozastavení činnosti a na rozpuštění politických stran a hnutí, které podle Úřadu dlouhodobě 

neplní zákonem stanovené požadavky, zařadila vláda na své poslední jednání, které se konalo 26. ledna. 

 

„Vláda všechny návrhy schválila a nyní můžou být návrhy podány k Nejvyššímu správnímu soudu, který je 

posoudí a v případě, že shledá návrhy důvodnými, rozhodne o pozastavení činnosti a rozpuštění těchto 

politických subjektů,“ uzavírá Vojtěch Weis.  

 

Pro více informací kontaktujte:  

Luisa Divišová, tisková mluvčí ÚDHPSH  

E: luisa.divisova@udhpsh.cz  

M: +420 731 912 956 

 
 
 
 

https://www.udhpsh.cz/wp-content/uploads/2021/10/TZ_18_10_2021_podnet_pozastaveni_zruseni.pdf
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