
 

 

 

Z devíti kandidátů na prezidenta zcela splnili povinnost zveřejnit 

své dárce jen čtyři 

Půlnocí skončila lhůta, do které měli kandidáti na prezidenta zveřejnit informace o dárcích 

a podporovatelích svých kampaní na webech zaslaných Úřadu pro dohled nad financováním 

politických stran a hnutí. V tuto chvíli svou zákonnou povinnost splnili beze zbytku pouze 

4 z nich, 2 naopak vůbec. 

„Na volebních lístcích se objeví 9 kandidátů, z toho jeden v tomto týdnu odstoupil od 

kandidatury. Podle zjištění úřadu v této chvíli splnili z těchto osob svoji povinnost v plném 

rozsahu 4 kandidáti, 3 kandidáti ji splnili částečně, 2 kandidáti potřebné údaje nezveřejnili,“ říká 

předseda Úřadu František Sivera, který je pověřen koordinací volby prezidenta.  

 
U kandidátů registrovaných na Ministerstvu vnitra tak nebyly ve dvou případech v zákonem stanovené 

lhůtě, která skončila půlnocí z 10. na 11. ledna, zveřejněny požadované informace o dárcích  

a podporovatelích.  

„Kandidáti se nezveřejněním úplných údajů vystavili možnosti zahájení správního řízení. Pokuta  

se může pohybovat v rozpětí od 20 000,- Kč do 300 000,- Kč,“ dodal František Sivera, předseda 

úřadu. Seznam kandidátů pro volbu prezidenta republiky s informací, zda údaje zveřejnili, uvádíme níže.  

Celkově do volební kampaně vstoupilo 31 osob. Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra a Nejvyššího 

správního soudu bylo pro volbu prezidenta republiky registrováno 9 osob, z nichž jedna odstoupila 

v minulém týdnu. Ze zbývajících 22 osob: 

- 9 neoznámilo Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí odkazy na své 

webové stránky s informacemi o financování volební kampaně,  

- 3 osoby zveřejnily své dárce a podporovatele,  

- 2 osoby pouze částečně a zbývajících 8 osob na oznámeném webu nezveřejnilo informace 

vůbec. 

Kandidáti mají povinnost 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.  

Kandidát Registrace Údaje zveřejněny Poznámka 

Andrej Babiš Ano Ano   

Jaroslav Bašta Ano Částečně 
Pod odkazem na bezúplatná plnění zveřejněn 
přehled dárců peněžních darů 

Hynek Blaško Ne Ano   

Tomáš Březina Ne Ne   

Karel Diviš Ano Částečně 
Údaje o některých dárcích jsou neúplné – chybí 
datum narození (resp. je uvedeno datum 
1.1.1980) a obec trvalého pobytu 

Pavel Fischer Ano Ano   

Václav Hačecký Ne Web neoznámen   



Kandidát Registrace Údaje zveřejněny Poznámka 

Marek Hilšer Ano Ano   

Roman Hladík Ne Web neoznámen   

Terezie Holovská Ne Web neoznámen   

Libor Hrančík Ne Web neoznámen   

Radek Hyhlan Ne Web neoznámen   

Karel Janeček Ne Ne 
Z přehledu platebních transakcí na volebním 
účtu vyplývá, že zaslané příspěvky od dárců 
vrátil, kampaň hradil z vlastních zdrojů 

Anna Kašná Ne Web neoznámen   

Roman Lalik Ne Web neoznámen   

Lumír Láska Ne Ne 
Z přehledu platebních transakcí na volebním 
účtu vyplývá, že zaslané příspěvky vrátil 

Libor Michálek Ne Ano   

Danuše Nerudová Ano Ano   

Petr Pavel Ano Částečně Údaje o některých dárcích jsou neúplné - chybí 
datum narození a trvalého pobytu 

Jana Peterková Ne Web neoznámen   

Denisa Rohanová Ne Ne   

Milan Rokytka Ne Ne   

Josef Roušal Ne Částečně 
Zveřejnil finanční dary, ale neuvedl úplné 
identifikační údaje (pouze replikoval transakce 
na účtu) 

Josef Skála Ne Ne   

Ivan Smetana Ne Částečně 
Uvedl přehled nepeněžních plnění, ale bez dat 
narození. 

Josef Středula Ano Ne   

Milan Tomeček Ne Web neoznámen   

Pavel Trávníček Ne Ne   

Alena Vitásková Ne Ano   

Tomáš Zima Ano Ne   

Pavel Zítko Ne Ne   
 


