18 kandidujících politických subjektů v senátních volbách 2022 nezveřejnilo v zákonem stanovené lhůtě
dárce a podporovatele své předvolební kampaně.
21.9. 2022, Brno: Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí kontroloval
splnění zákonné povinnosti kandidujících subjektů zveřejnit 3 dny před dnem voleb údaje o dárcích a
bezúplatných plnění na internetových stránkách, které úřadu oznámily. Lhůta vypršela půlnocí z 20. na
21. září.
Úřad kontroloval celkem 66 kandidujících – 41 politických stran a hnutí, 18 koalic a
7 nezávislých kandidátů. Kandidující subjekty měly zveřejnit nejen dárce, kteří věnovali na jejich volební
kampaň finanční příspěvek, ale také další podporovatele a příznivce, kteří poskytli pro kampaň své služby a
zboží zdarma nebo za cenu nižší než obvyklou.
V případě, že Úřadu nebyla oznámena internetová stránka o financování volební kampaně, nebyla informace o
zveřejnění dárců a poskytovatelů bezúplatných plnění dále vyhledávána. Jedná se o:
• 2 nezávislé kandidáty (Milan Bušek a Pavel Petričko);
• 3 koalice (Koalice České strany sociálně demokratické a ANO 2011; Koalice Moravského zemského
hnutí a politické strany Moravané; Společně pro prosperující Pardubicko – ČSSD v koalici se Stranou
soukromníků České republiky a s podporou uskupení 3PK, hnutí Pardubáci společně a Patrioti
Pardubic); a
• 6 politických stran a hnutí (BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA; DOMA; Hnutí NEJ,
Hnutí PES; Manifest.cz - Pravá Svoboda a Prosperita; ZA SPORT A ZDRAVÝ MĚLNÍK).
Kontrolováno nakonec bylo 55 internetových stránek kandidujících subjektů. Zákonem požadované informace
zveřejnilo celkem:
• 5 nezávislých kandidátů;
• 15 koalic;
• 35 politických stran a hnutí.
Informace o financování volební kampaně v zákonné lhůtě (nejpozději tři dny před dnem konáním voleb)
nezveřejnilo 7 kandidujících politických stran a hnutí (Česká strana národně sociální; Karlovarská občanská
alternativa; Právo Respekt Odbornost; PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty; ProMOST; Strana státu
přímé demokracie – Strana práce; Volba pro kraj).
Se subjekty, které svou zákonnou povinnost nesplnily můžeme být zahájeno správní řízení, ve kterém může
být uložena pokuta v rozmezí od 20 000 Kč do 300 000 Kč.
Seznam všech oznámení o financování volební kampaně a zřízení volebního účtu pro volby do Senátu PČR
2023, jak kandidujících stran, hnutí či koalic, tak i těch, které nakonec kandidátní listiny nepodaly, jsou
k nahlédnutí zde.
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