
 
 

 
 
 

 
Téměř dvě pětiny zaregistrovaných kandidátů v prezidentských volbách 2023 porušily základní 
pravidla transparentnosti volební kampaně. 
 
 
11.11.2022, Brno: Celkem 21 osob předalo Ministerstvu vnitra v zákonem stanoveném termínu do 8.11.2022 

svou kandidátní listinu pro volbu prezidenta republiky v roce 2023. U devíti z nich Úřad pro dohled nad 

hospodařením politických stran a politických hnutí zaznamenal, že došlo k porušení níže uvedených 

základních pravidel transparentnosti volební kampaně týkající se financování volební kampaně v rámci volby 

prezidenta republiky. 

Každý kandidát na funkci prezidenta republiky je povinen si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 

dnů ode dne vyhlášení volby zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování 

přehledu platebních transakcí na tomto účtu. Úřad bere jako nejzazší termín pro splnění této povinnosti den, 

kdy došlo k odevzdání kandidátních listin, pokud kandidát nevstoupil do kampaně před tímto datem a 

neuskutečnil jakoukoliv propagaci či agitaci spojenou s volební kampaní, za kterou se poskytne nebo obyčejně 

poskytuje úplata. 

Kandidát má rovněž povinnost oznámit Úřadu bez zbytečného odkladu adresu internetových stránek, na 

kterých je přístupný jejich volební účet, a adresu internetových stránek, kde jsou zveřejňovány informace o 

financování volební kampaně. Úřad následně údaje zveřejňuje na svých internetových stránkách tak, aby voliči 

měli tyto důležité informace o způsobu financování volební kampaně k dispozici na jednom místě a nemuseli 

je složitě vyhledávat na internetu. Celkem se tato povinnost týkala 30 osob, které do volební kampaně 

vstoupily od dne vyhlášení volby (ať už v podobě splnění oznamovací povinnosti vůči Úřadu, podáním 

kandidátní listiny Ministerstvu vnitra nebo obojím způsobem). 

Za nezřízení volebního účtu lze uložit pokutu ve výši 30.000 – 500.000 Kč. Za neoznámení odkazu na volební 

účet a/nebo za neoznámení odkazu na internetové stránky, na kterých jsou zveřejňovány informace o 

financování volební kampaně, lze uložit pokutu ve výši 10.000 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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